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ش الترعة اخلمسينية جبىار قسم شرطة األمريية  46اإلدارة :  

القاهرة –و مسجد الرمحة املهداة باألمريية   

ش اهلدي احملمدي من ش أمحد عرايب،  6:فرع عني مشس:   

 مساكن عني مشس أمام مسجد اهلدي  احملمدي
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Email: darelbarbahary@yahoo.com             
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 اىٍلسٌث

إن الحؿد هلل كحؿده، وكستعقـف، وكستغػره، وكعقذ باهلل مـ شرور أكػسـا، 

ومـ سقئات أطؿالـا، مـ يفده اهلل فال مضؾ لف، ومـ يضؾؾ فال هادي لف، وأشفد 

 أن ٓ إلف إٓ اهلل وحده ٓ شريؽ لف، وأشفد أن محؿًدا طبده ورسقلف-

  ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ﴿

 -[120]آل طؿران: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ﴿

 -[1]الـساء:  ﴾ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ے ے ۓ ۓ  ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ﴿

 -[01، 02]األحزاب:  ﴾﮲ ﮳﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻ ﮼ ﮽

 :(1)أما بعد

قبؾ أن ُأسطِّر هذه السطقر أققُل ما قالف اإلمام أبق محؿد الحسقـ بـ مسعقد 

                                           

الة مسؿاة رس $، ولؾشقخ إلباين ڤيعؾؿفا أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصخطبة الحاجة التل كان الـبل  (1)

 فقفا فقائد كافعة-« خطبة الحاجة»

هذه الخطبة تسؿك خطبة (: »5)ص: « شرح مؼدمة التػسقر»يف  $وقال الشقخ ابـ طثقؿقـ 

الحاجة، يخطبفا اإلكسان طـدما يريد أن يتؽؾؿ طـ حاجة يريدها، سقاء كاكت زواًجا أو أي 

 اهـ-  «شلء يحتاجف مـ أمقر ديـف ودكقاه، ولفذا تسؿك خطبة الحاجة



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 5

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

اء البغقي  اهلل بـ  كؿا كؼؾف الدكتقر مقفؼ بـ طبد( 1.2« )شرح السـة»يف  $الػرَّ

وإين يف أكثر ما أوردتف بؾ يف (: »11)ص « تقثقؼ الـصقص وضبطفا»الؼادر يف  طبد

طامتف ُمتَّبِع، إٓ الؼؾقؾ الذي ٓح لل بـقع مـ الدلقؾ، يف تلويؾ كالٍم محتؿؾ، أو 

 ,عالكرحؿفؿ اهلل ت,إيضاح ُمشؽِؾ، أو ترجقح ققل طؾك آخر، إذ لعؾؿاء السؾػ 

 .سعل كامؾ يف تللقػ ما جؿعقه، وكظر صادق لؾخؾػ يف أداء ما سؿعقه

مع وققع الؽػاية بؿا طؿؾقه وحصقل الُغـْقة فقؿا ,والؼصد هبذا الجؿع 

آقتداُء بلفعالفؿ، وآكتظام يف سؾٍؽ أحد صرفقف متصؾ بصدر الـبقة،  ,فعؾقه

وا يف إقامة الديـ، واجتفدو ا يف إحقاء السـة، شغًػا والدخقل يف غؿار ققم جدُّ

رُت يف العؿؾ طـ َمبؾغ سعقفؿ,هبؿ، وحبًّا لطريؼتفؿ  صؿًعا يف مقطقد  ,وإن قصَّ

:  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك لسان رسقلف  اهلل   اهـ---« «الؿرَء مع َمـ أحب  »أنَّ

 (:1/3« )السؾسؾة الضعقػة»يف مؼدمة  $قال األلباين 

عجُز العؾؿل الؿشار إلقف ولؿا كان مـ صبقعة البشر التل خؾؼفؿ اهلل طؾقفا ال»

كان بديًفا  :[022]البؼرة:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴿يف ققلف تعالك: 

ا أن ٓ يجُؿَد الباحث طـد رأٍي أو اجتفاٍد لف قديؿ، إذا ما بدا لف أن الصقاب يف  جدًّ

ًٓ متعارضة طـ اإلمام القاحد: يف غقره مـ جديد، ولذلؽ كجد يف كت ب العؾؿاء أققا

الحديث وتراجؿ رواتف، ويف الػؼف، وبخاصة طـ اإلمام أحؿد، وقد تؿقز يف ذلؽ 

 -اإلمام الشافعل بؿا اشتفر طـف أن لف مذهبقـ: قديؿ وحديث

 وطؾقف: فال يستغربـ الؼارئ الؽريؿ تراجعل طـ بعض أراء وإحؽام---



 
ث»يف  6

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ذلؽ فقق ما ذكرُت مـ العجز البشري أكـا كؼػ ما بقـ آوكة  وإن مؿا يساطد طؾك

كاكت أصقلفا يف طالؿ الؿخطقصات أو  وأخرى طؾك مطبقطات جديدة:

إٓ ما شاء اهلل مـفا  طـ متـاول أيدي الباحثقـ والؿحؼؼقـ، رات، بعقدةً الؿصقَّ 

ا بالقققف طؾك هذه الؿطبقطات  لؿـ شاء، فقساطد ذلؽ مـ كان مفتؿًّ

 ادة مـفا طؾك التحؼقؼ أكثر مـ ذي قبؾ-وآستػ

وهذا وذاك هق السر يف بروز كثقر مـ التصحقحات والتعديالت طؾك 

ويـتؼدين لذلؽ  بعض ما يطبع مـ مملػايت الجديدة، أو ما يعاد صبعف مـفا---

 اهـ-« بعض الجفؾة إغرار، كذلؽ السؼاف هداه اهلل

 $الشقخ إلباين  لؼد حاولت يف هذا الؿجؾد أن أستؼصل مـ ذكرهؿ

مـ إطالم الؿشفقريـ سقاء مـ اكتؼدهؿ الشقخ، أو أثـك طؾقفؿ، والؽالم طؾك 

بعض تحؼقؼاهتؿ بقاًكا لؾـاس لؿـفجفؿ وبخاصة أهؾ إهقاء وذوي البدع وَمـ 

 كحا كحقهؿ مـ الؿتعصبة الجفؾة-

ولقس غرضل يف هذا الؽتاب الرد طؾك فرية بعض أهؾ البدع وبقان ما فقفا 

ـ إخطاء الؽثقرة، إكؿا هق طبارة طـ تعريػ مختصٍر بؿـفجفؿ لئال يغرت هبؿ م

 مـ ٓ طؾؿ لف وببعض مملػاهتؿ ومـاهجفؿ بقاًكا لؾـاس وهدى-

 $وهـاك مـ رأى الؿخالػة ديدكًا يخالػ يف سبقؾ الطعـ والتشفقر بإلباين 

ٓ لؾؿعصقم، فحاول   إسؼاصف جؿؾةً-مستغالًّ سفًقا أو خطل وقع فقف، وٓ طصؿة إ

تل أققاٌم َتتجارى بِفُؿ األهقاُء كؿا َيتجاَرى الَؽَؾُب » :ملسو هيلع هللا ىلصقال  سَقخُرُج يف ُأم 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 7

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 -(1)«بَصاِحبِف، وال َيبؼك مـف ِطرٌق وال ِمػصٌؾ إال دَخَؾف

 :$قال اإلمام األلباين 

فنكـل يف بعض إحقان قد يبدر مـل أثـاء حديثل طباراٌت يف أشخاص، أو »

ن أو هقئات، ما قؾتُفا إٓ َغقرًة طؾك الديـ واهتؿاًما بلحؽامف، ٓ تحريًضا كؾؿاٌت يف أطقا

طؾك أحد وٓ إثارًة ٕحؼاد، ولقس هذا غريبًا مـ أمثالـا كحـ الخؾػ والؿحاصقـ 

، ملسو هيلع هللا ىلصمـ الرسقل  ,أو ما هق أقسك مـفا ,بظؾؿات مـ الػتـ: فؼد صَدَر كحُقها أو مِثُؾفا

: ما شاء اهلُل وشئَت يا رسقَل اهلل! ملسو هيلع هللا ىلصلؾرسقل أو بعض الصحابة، مثؾ ققل أحدهؿ 

ا؟!»: ملسو هيلع هللا ىلصفؼال لف  لذلؽ الخطقب الذي قال: مـ ُيطِِع اهللَ  ملسو هيلع هللا ىلص، وققلف «أَجَعْؾتَـِل هلل كِدًّ

بئَس خطقُب الؼقِم »: ملسو هيلع هللا ىلصورسقَلُف فؼد َرَشَد، وَمـ َيْعِصِفؿا فؼد َغَقى! فؼال لف 

ا اتَّفاٌم لؼائؾقفا--- ولؽـا ابتُؾقـا يف --- فؿثؾ هذه الؽؾؿات ٓ يجقز أن ُيبـَك طؾقف«أكَت 

العصر الحاضر بلكاس يتتبَّعقن العثرات والؿتشاهبات، وُيْعِرضقن طـ الُؿحؽؿات 

القاضحات، الؿمكِّدات لؿا قؾـا، بؼصد إيؼاع الػتـة بقـ اإلخقة الؿممـقـ، أو بقـفؿ 

 اهـ- (2)«وبقـ بعض أولقاء إُمقر---

مجؿقع فتاوى ومؼاالت »يف  $يز بـ باز العز وقال سؿاحُة الشقخ طبد

 (:00/11« )الشقخ ابـ باز

ب الـاس يف العؾؿ، يف حضقر » فالقاجب طؾك الداطل إلك اهلل، أن يرغِّ

                                           

 (-48)رقؿ « صحقح الرتغقب» (1)

مسائؾ »( لؾشقخ طبد العزيز السدحان: و86)ص« اإلمام إلباين دروس ومقاقػ وطرب»اكظر:  (2)

 ( لعؾل الحؾبل-55)ص« طؾؿقة يف الدطقة والسقاسة الشرطقة



 
ث»يف  8

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
دطقة طؾؿاء السـة، ويدطقهؿ إلك الؼبقل مـفؿ، ويحذر التـػقر مـ أهؾ العؾؿ 

طاء، ، وكؾ واحد لف أخالؿعروفقـ بالعؼقدة الصحقحة، والدطقة إلك اهلل 

، «كؾ ابـ آدم خطاء وخقر الخطائقـ التقابقن»: ملسو هيلع هللا ىلصما أحٌد َيسَؾؿ، قال الـبل 

: )ما مـا إٓ رادٌّ ومردود طؾقف، إٓ صاحب $وهؽذا ققل العؾؿاء، قال مالؽ 

 -ملسو هيلع هللا ىلصهذا الؼرب( يعـل الرسقل 

فؽؾ طالؿ لف أخطاء، فالقاجب أن يـبف طؾك أخطائف بإسؾقب الحسـ، 

ر مـف وه ف إلك الخقر، ويعؾَّؿ الخقر، ويـصح ولؽـ ما يـػَّ ق مـ أهؾ السـة، بؾ يقجَّ

ويـبف طؾك خطئف، ويدطك الـاس إلك أن يطؾبقا  بالرفؼ يف دطقتف إلك اهلل 

مـف العؾؿ، ويتػؼفقا طؾقف مادام مـ أهؾ السـة والجؿاطة، فالخطل ٓ يقجب 

أخطاء، ولؽـ التـػقر مـف، ولؽـ يـبف طؾك الخطل الذي وقع مـف، فؽؾ إكسان لف 

آطتبار بؿا غؾب طؾقف، وبؿا طرف طـف مـ العؼقدة الطقبة--- فالقاجب طؾك 

ـَِّة التعاوُن طؾك البِرِّ والتَّؼقى والتقاصل بالحؼ، والرفؼ فقؿا بقـفؿ،  طؾؿاء السُّ

والحرص طؾك إزالة أسباب الػرقة وآختالف، والتػاهؿ يف إخطاء والغؾط، 

لتػاهؿ بقـ الجؿقع بالؿؽاتبة أو بآجتؿاع أو كؾ واحد يخطئ، ٓبد مـ ا

بالفاتػ، حتك تزول الُػرقة، حتك تزول القحشة، وحتك يجتؿع الجؿقع طؾك 

ا قد يؼع  الحؼ والدطقة إلقف--- فالقاجب التعاون طؾك الرب والتؼقى والتَّـاسل طؿَّ

ٍة وَهْػَقةٍ   اهـ-« مـ َزلَّ

 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 01

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ـُ ِحب ان يف   (:102)ص« الءروضة الُعؼ»وقال اإلماُم اب

 قؾُبُف، وَتِعَب بدُكُف، »
َ

ـِ اْشَتَغَؾ بعققِب الـَّاس طـ طققِب كػِسف َطِؿل فَؿ

َر طؾقف ترُك طققِب كػسف، وإنَّ مِـ أطجِز الـَّاس َمـ طاَب الـَّاَس بؿا فقفؿ،  وتعذَّ

 «-وأطجُز مـف َمـ طاَبُفؿ بؿا فقف

َت طقراِت الؿسؾؿقـ إك ؽ إن تتب عْ » ققُلُف: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد صح  طـ رسقلِ 

 -(1)«أفسدَتفؿ، أو كِدَت أن تػِسُدهؿ

 :$قال الشقخ محؿد بـ صالح ابـ طثقؿقـ 

يقجد مـ يتعؿد البحث يف أشرصة وكتقبات بعض العؾؿاء  وهـا مسللة:»

 طـ الزٓت، ففؾ هذا إمر سائغ؟

مة  والجقاب أن كؼقل:  ,وٓسقَّؿا الُعؾؿاء,تتبُّع طقرات الؿسؾؿقـ محرَّ

ـَ بِؾساكِف، ولؿ يدُخِؾ اإلي»د جاء يف الحديث: وق ؿاُن قؾَبف، ال يا َمْعَشَر َمـ آَم

فؿ َيت بع اهللُ طقرَتف، ، وال تت بعقا طَ َتغَتاُبقا الُؿسِؾِؿقـ
ـِ ات بع َطقراتِ ف َم فؿ، فنك 

قراتِ

بع العقرات ، فال يجقز تتبع العقرات، وتت«وَمـ يت بِع اهللُ طقرَتُف َيْػَضْحُف يف َبْقتِف

 طقرة، ففذا الذي ذهب يتتبع طقرات الـاس هق واقع يف طقرة-

والقاجب لؿـ صدر مـف ما ُيـَْتؼد طؾقف، أن يدافع اإلكسان طـ أخقف إذا 

سؿع مـ َيـَْتِؼُدُه، ويؼقل: لعؾف اشتبف طؾقف إمر، لعؾ لف تلوياًل، وٓسقَّؿا َمـ 

 اهـ- (2)«ُطرف بالصدق واإلخالص وُحبِّ كشر العؾؿ

                                           

 (- 4885« )صحقح ســ أبل داود»صححف إلباين يف  (1)

 صبعة ممسسة الشقخ محؿد بـ صالح العثقؿقـ الخقرية-  (154)ص« شرح حؾقة صالب العؾؿ» (2)



 
ث»يف  00

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ولسـا يف صدد تتبع طقرات أهؾ العؾؿ وزٓهتؿ، والؿعصقم مـ طصؿف 

اهلل، لؽـ رأيـا أن كذكر شقًئا مختصًرا طـ مـاهجفؿ وتحؼقؼاهتؿ كؼاًل ٓ تحريًرا 

وتقضقًحا، لألكس برتاجؿفؿ ومعرفة تحؼقؼاهتؿ وسبؾفا والـظر فقفا، وما كحـ 

 فقؿا مضك إٓ كؿثؾ َبْؼؾ يف أصقل َكْخؾ صقال-

)الؿؼدمة( « وَفَقات األطقان»يف  $وكذكر يف هذا الصدد ققل ابـ خؾؽان 

(1/02:) 

لؽـ ذكرُت جؿاطًة مـ إفاضؾ الذيـ شاهدُتفؿ وكؼؾُت طـفؿ، أو كاكقا »

 اهـ-« يف زمـل ولؿ أرهؿ، لقطؾع طؾك حالفؿ مـ يليت بعدي

 (:1/280« )التـقير شرح الجامع الصغقر»يف  $وقال العالمة الصـعاين 

ار طـد العالِؿ، متتبع العثرات، » َؾبة وخبقث الحضَّ وهذا هق لئقؿ الطَّ

! فنهنؿ ,ٓ كثََّرهؿ اهلل,وكاشػ العقرات، ودافـ الحسـات، وما أكثَر هذا الـقع 

ؾؿ، ومَؾُئقا الؿقاقػ طؾك العؾؿاء أحاديَث كاذبة--- العِ  الذيـ أفسدوا معالِؿَ 

شاطة هػقاهتؿ وزٓهتؿ، فنكف ٓبد لؽؾ وبئس الجزاء أن يجازي التؾؿقذ شققخف بن

 جَقاد مِـ َكْبقة، ولؽؾ صارم مِـ َكْبَقة-

 وَمـ ذا الذي ُترضىك َسىجاياه ُكؾافىا

 

 كػىىىك الَؿىىىرُء ُكىىىباًل أن ُتعىىىد  َمعايُِبىىىف 

فخقُر الـاس َمـ أشاع الخقَر طـ العؾؿاء وأذاطف، ودافع طـفؿ إن سؿع   

 اهـ-« قادًحا فقفؿ
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ؾقؾ وردِّ لؾَجؿقؾ أن ُيعرف ٕهؾ الػضؾ فضؾفؿ، وأقؾ ما فننَّ مِـ أقؾ الؼ

م لفؿ كشُر محاسـفؿ ومآثرهؿ لؾعباد، وبثُّ طؾقمفؿ يف البالد، ومِـ هذا  يؼدَّ

السؾسؾة »يف  $الؿـطؾؼ أحببُت أن ُأساهؿ بـُبذ ُمختصرة مؿـ ذكرهؿ إلباين 

ق تعريػ مـ إطالم الؿعاصريـ، ولقس قصدي آستقعاب، إكؿا ه« الضعقػة

 يسقر مقجز مختصر كسقق َطَبًؼا مِـ ِسَقرهؿ وتراجؿفؿ ومملػاهتؿ-

لباين   ردَّه طؾك بعض تخريجاهتؿ واجتفاداهتؿ ومملػاهتؿ- $وأحقاكًا يذكر ٕا

ل لست أهاًل لؾرد طؾك مـ ذكرهؿ الشقخ وتػـقد  وأكبِّف طؾك أمرٍ مفؿ: وهق أـك

كػسـا أن كستدرك أو كرجح رأيًا كأأققالفؿ وترجقحاهتؿ، وٓ ُيػفؿ وٓ ُيتصقر  ـا كُجقزٕ 

 ، طؾك آخر، ولؼد اقتصركا طؾك ذكر أسؿائفؿ دون اختصار ُمِخؾٍّ وٓ تطقيؾ ُمِؿؾٍّ

مستعقـقـ بؽتب الرتاجؿ الؿعاصرة، وٓ يخػك طؾك أحد مـ صالب العؾؿ وأهؾف ما 

مـ مزية فضؾ وطؾؿ ومـَّة طؾك صالب العؾؿ وبخاصة أهؾ  $لؾشقخ إلباين 

 ، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل-$الحديث، ومـ أتك بعده ففؿ طقال طؾك كتبف 

« جامع العؾقم والحؽؿ»يف  $ويف ذلؽ قال الحافظ ابـ رجب 

 ط: ممسسة الرسالة(: -1/003)

: ,وهق ما يختص بف العؾؿاء,ومـ أكقاع الـصح هلل تعالك وكتابف ورسقلف»

دٓلتفؿا طؾك ما يخالػ إهقاء ردُّ إهقاء الؿِضؾَّة بالؽتاب والسـة، وبقان 

كؾفا، وكذلؽ ردُّ إققال الضعقػة مـ زٓت العؾؿاء، وبقاُن دٓلة الؽتاب 

ها، ومـ ذلؽ بقان ما صحَّ مـ حديث الـبل  وما لؿ يصح مـف  ملسو هيلع هللا ىلصوالسـة طؾك ردِّ
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ـْ غؾط مِـ  ـِ حاِل رواتف وَمـ ُتؼبؾ رواياُتف مـفؿ ومـ ٓ ُتؼبؾ، وبقان غؾط َم بتبقُّ

 اهـ-« هتؿ الذيـ ُتؼبؾ روايتفؿثؼا

أكثر مـ مرة، حقث يؼػ الـاضُر « السؾسؾة الضعقػة»ومـ خالل مطالعتل لـ

لقؼػ  $إلك جفقد إلباين  ,الطالُب لؾحؼ بعقًدا طؾك العصبقة الَؿؼقتة,

مـ هؿة طالقة، وطزيؿة راسخة طؾك إكؿال ما  $مـدهًشا ومـبفًرا بؿا تؿتع بف 

وتـؼقة الشقائب مؿا ٓ يصح « ريب السـة بقـ يدي إمةتؼ»بدأ بف مشروطف وهق 

 مـ الرواية، والرد طؾك أخطاء وأوهام لؾؿحؼؼقـ لؽتب الرتاث-

ـة مـ خالل  وسقف تزداد دهشُة الؼارئ الك الجفقد الؿبذولة لخدمة السُّ

طؾك إحاديث الـبقية وشدة استحضار أوهام الؿخالػ،  $تعؾقؼف 

 الك-والؿعصقم مـ طصؿف اهلل تع

ومؿا يزيد العالَؿ رفعة وتؿؽقـًا هق التطبقؼ العؿؾل والعؿؾ بالعؾؿ، لذا قال 

 :$ابـ الجقزي 

لؼقُت مشايخ أحقالفؿ مختؾػة، يتػاوتقن يف مؼاديرهؿ يف العؾؿ، وكان »

 -(1)«أكػعفؿ لل يف صحبتف العامؾ مـفؿ بعؾؿف، وإن كان غقره أطؾؿ مـف

مـ أشد الـاس تؿسًؽا  $لباين ويعؾؿ اهلل أن الشقخ كاصر الديـ إ

ـَّة وحبًّا لفا بالدفاع طـفا، وإطجاًبا بجفقد طؾؿائفا يف خدمة السـة الـبقية،  بالسُّ

وتؼديًرا لجفقدهؿ، ولؽـ كؿا ُذكر َغقرًة طؾك الديـ واهتؿاًما بلحؽامف ٓ 
                                           

 ( ط: دار ابـ خزيؿة- 258)ص« صقد الخاصر» (1)
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 تحريًضا طؾك أحد وٓ إثارة ٕحؼاد-

الًؿا مـ طؾؿاء إمة إٓ وقد ومـ ســ اهلل الؽقكقة يف خؾؼف قؾَّ أن تجد ط

اخُتؾػ فقف طؾك مرِّ العصقر بقـ مادح وقادح، وبقـ محبٍّ وُمبغض، وبقـ غاٍل 

 وجاٍف، وبقـ مـصٍػ وغاٍل، وآكصاُف طزيز وبخاصة يف هذا الزمان-

وأكثر مـ رأيتف يتؿادى ويطعـ وُيسرف يف القققعة والحضِّ مـ مـزلة 

اف لشدة  $إلباين  ؼَّ ـَّة اكحراًفا أخرجف طـ الحؼ هق السَّ اكحرافف طـ السُّ

-  والعدل، فرتاه يتعؿد الؽذب والسبَّ

 (:1/3« )السؾسؾة الضعقػة»يف مؼدمة  $قال األلباين 

ولؿا كان مـ صبقعة البشر التل خؾؼفؿ اهلل طؾقفا العجز العؾؿل الؿشار »

كان  :[022]البؼرة:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴿إلقف يف ققلف تعالك: 

ا أن ٓ يجُؿَد الباحُث طـد رأٍي أو اجتفاٍد لف قديؿ، إذا ما بدا لف أن  بديًفا جدًّ

ًٓ متعارضة طـ  الصقاب يف غقره مـ جديد، ولذلؽ كجد يف كتب العؾؿاء أققا

وبخاصة طـ اإلمام أحؿد، اإلمام القاحد: يف الحديث وتراجؿ رواتف، ويف الػؼف، 

 -وقد تؿقَّز يف ذلؽ اإلمام الشافعل بؿا اشتفر طـف أن لف مذهبقـ: قديؿ وحديث

 وطؾقف: فال يستغربـ الؼارئ الؽريؿ تراجعل طـ بعض أراء وإحؽام---

وإن مؿا يساطد طؾك ذلؽ فقق ما ذكرت مـ العجز البشري أكـا كؼػ ما بقـ آوكة 

كاكت أصقلفا يف طالؿ الؿخطقصات أو  :وأخرى طؾك مطبقطات جديدة

إٓ ما شاء اهلل مـفا  الؿصقرات، بعقدة طـ متـاول أيدي الباحثقـ والؿحؼؼقـ،
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ا بالقققف طؾك هذه الؿطبقطات  لؿـ شاء، فقساطد ذلؽ مـ كان مفتؿًّ

 وآستػادة مـفا طؾك التحؼقؼ أكثر مـ ذي قبؾ-

والتعديالت طؾك وهذا وذاك هق السر يف بروز كثقر مـ التصحقحات 

ويـتؼدين لذلؽ  بعض ما ُيطبع مـ مملػايت الجديدة، أو ما ُيعاد صبعف مـفا---

ؼاف هداه اهلل  اهـ-« بعض الجفؾة إغرار، كذلؽ السَّ

وكؿا أن الخطل والقهؿ صػة ٓزمة يف البشر ٓ تـػؽ طـفؿ، وكؾٌّ يمخذ مـف 

ؿاؤكا يردُّ بعُضفؿ طؾك بعض ٓ وُيردُّ طؾقف، والؿعصقُم َمـ طصؿف اهلل، فال يزال طؾ

 احتؼاًرا وازدراًء لفؿ، لؽـ بقاكًا لؾصقاب وآجتفاد، وكؾ ملجقر بنذن اهلل-

 (:1/33« )درء تعارض العؼؾ والـؼؾ»يف  $وكؿا ذكر ابـ تقؿقة 

ِهؿ كظًرا وُيعؿقف طـ أضفر » وقد يؽقن الرجؾ مـ أذكقاء الـاس وأَحدِّ

فديف لؿا اخُتؾػ فقف مـ س وأضعػفؿ كظًرا ويَ إشقاء، وقد يؽقن مـ أبؾِد الـا

الحؼ بنذكف، فال حقل وٓ ققة إٓ بف: فؿـ اتَّؽؾ طؾك كظره واستدٓلف، أو طؼؾف 

يا »يف إحاديث الصحقحة كثقًرا ما يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلصومعرفتف، ُخِذل، ولفذا كان الـبل 

 اهـ--« «.ُمؼؾَِّب الؼؾقِب َثبِّت قْؾبِل طؾك ِديـَِؽ 

ؿا فالتـاصح فقؿا بقـفؿ والتؿاس إطذار ٕخقاهنؿ، كأو أخطئقا وإذا َزلُّقا 

ْهد»(، وَهـَّاٌد يف 8336« )ُشَعب اإليؿان»البقفؼل يف  ىرو (، وأبق 1225« )الزُّ

إذا َبَؾَغَؽ طـ أخقؽ » ( طـ أبل قاِلبة: قال:2.285« )ِحؾقة إولقاء»ُكَعْقؿ يف 

فنْن لؿ تجْد لف ُطْذًرا: فُؼؾ يف كػِسؽ:  شلٌء تؽرُهُف: فالتِؿس لف الُعْذَر َجْفَدك:
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 «!لعؾَّ ِٕخل ُطذًرا ٓ أطؾُؿُف!

مُة الشقخ ُسؾقؿان بـ َسْحَؿان  ـِقَّة يف »يف  $وما أجؿَؾ ما كتبف العالَّ َرر السَّ الدُّ

تصحقًحا لَِؿا َأْخَطل بف يف بعِض ما  ,لبعض إخقاكِف,( 8.495« )إجقبة الـجدية

ْر:» :,َكتَبَفُ  ـُ مرآة أخقف وتذكَّ  «-أكِّل إْن رأيُت يف كالمِؽ طثرًة، أو هػقًة: فالؿمم

ـُ تقؿق ة يف   (:12/000« )مجؿقع الػتاوى»وقد قال شقُخ اإلسالم اب

ا، أو » ُبفاِت، وٓ َيُسقُغ جعُؾ الشلِء حؼًّ وٓ َيُسقُغ الذمُّ والعؼقبُة بالشُّ

بفاِت   اهـ-« باصاًل أو صقاًبا، أو خطل بالشُّ

ره وشرح صدره، وَقبَِؾف الخَ وكؾؿا ك ؾ اهلل أمره ويسَّ  ؾؼ-ان الؼصد لقجف اهلل سفَّ

ـُ القزير القؿاين العقاصؿ والؼقاصؿ يف الذب طـ »يف  $ قال العالمة اب

 (:1/003« )سـة أبل الؼاسؿ

والؼاصد لقجف اهلل ٓ يخاف أن ُيـؼد طؾقف خؾؾ يف كالمف، وٓ َيفاب أن »

ُيحبُّ الحؼ مـ حقث أتاه، ويؼبؾ الُفدى مؿـ أهداه،  ُيَدلَّ طؾك بطالن ققلف، بؾ

بؾ الؿخاشـة بالحؼ والـصقحة أحبُّ إلقف مـ الؿداهـة طؾك إققال الؼبقحة، 

َقؽ  اهـ-« وصديؼؽ َمـ أْصَدَقؽ ٓ َمـ َصدَّ

 (:28)ص $البـ جؿاطة « تذكرة السامع والؿتؽؾؿ»وكؿا يف 

ية جفدهؿ يف آستؽثار حؼ طؾك صؾبة العؾؿ بؾقغ غا :$قال الشافعل »

مـ طؾؿف، والصرب طؾك كؾ طارض دون صؾبف، وإخالص الـقة هلل تعالك يف إدراك 
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ا واستـباًصا، والرغبة الك اهلل تعالك يف العقن طؾقف  اهـ-« طؾؿف كصًّ

ة مـ إلباين  يف أمٍر ما أكف رأى  $ومؿا يستدطل أحقاًكا شدة الِحدَّ

ات طصرية تخالػ الؿعؼقل والؿـؼقل، العجَب يف ثـايا اصالطف طؾك تحؼقؼ

 ودخقل َمـ ٓ يحسـ يف غقر فـِّف، وكؿا ققؾ: َمـ تؽؾَّؿ يف غقر فـِّف أتك بالعجائب-

 (:3/360« )تفذيب الؽؿال»يف  $قال الحافظ الؿزي 

 «-لق سؽت َمـ ٓ يدري ٓسرتاح وأراح، وقؾَّ الخطل، وكثر الصقاب»

 (:13/818« )عقػةالسؾسؾة الض»يف  $وكؿا ذكر األلباين 

ۓ  ﴿فتذكر أن لؽؾ جقاد كبقة: بؾ كبقات، ولؽـ إمر كؿا قال اهلل: »

: فالعربة بؿا يغؾب طؾك الشخص مـ خقر [113]هقد:  ﴾ڭ ڭ ڭڭ

 اهـ-« أو شر، أو طؾؿ أو جفؾ، أو صقاب أو خطل

« لسؾسؾة الضعقػةا»كؿا يف مؼدمة  $وأخقًرا أققل وأَذكِّر بؼقل األلباين 

(1/6:) 

  وبفذه الؿـاسبة أققل:»
َّ

 ,أو طؾك غقري,إين أكصح كؾَّ َمـ أراد أن يرد طؾل

ويبقِّـ لل ما يؽقن قد زلَّ بِف قؾؿل، أو اشتط طـ الصقاب فؽري، أن يؽقن رائده مـ 

الرد الـصح واإِلرشاد، والتقاصل بالحؼ، ولقس البغضاء والحسد، فنهنا الؿستلصؾة 

يـ، دب  إلقؽؿ داُء األَُمؿ َقبَؾؽؿ: الَبغَضاُء والَحَسد، والَبغضاُء هل »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال  لؾدِّ

يـ عر، ولؽـ َحالَِؼة الدِّ  -«الحالَِؼُة، لقس حالَِؼة الش 
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كؿا هق شلن ذوي إهقاء والبدع مع أهؾ الحديث وأكصار السـة يف كؾ 

 ,ع إسػوٓ يزالقن م,زمان ومؽان، وكؿا فعؾ معل بالذات كثقر مـفؿ 

 اهـ-« كإطظؿل، والُغؿاري، وَمـ كحا كحقهؿ مـ الؿتعصبة الجفؾة!

يشقر  $أكف يف بعض إحقان أجد الشقخ إلباين  مؿا لػت اكتباهل:و

عت أسباب طديدة يف ثـايا الؽتاب، ومِـ  إلك سبب تخريجف الحديث، ولؼد تجؿَّ

« سؾة الضعقػةالسؾ»لبعض إحاديث يف  $دواطل إخراج وتحؼقؼ إلباين 

 صفا يف أيت:طدة أسباب، كجؿؾفا وكؾخِّ 

 ( الطبقعة البشرية:1)

 (:1/3« )السؾسؾة الضعقػة»ققلف يف مؼدمة 

ولؿا كان مـ صبقعة البشر التل خؾؼفؿ اهلل طؾقفا العجز العؾؿل الؿشار »

: كان [022]البؼرة:  ﴾ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئۇئ ﴿إلقف يف ققلف تعالك: 

ا أن ٓ َيجُؿَد الباحث طـد رأي أو اجتفاد لف قديؿ، إذا ما بدا لف أن  بَدِهقًّا جدًّ

ًٓ متعارضة طـ  الصقاب يف غقره مـ جديد، ولذلؽ كجد يف كتب العؾؿاء أققا

اإِلمام القاحد: يف الحديث وتراجؿ رواتف، ويف الػؼف، وبخاصة طـ اإِلمام أحؿد، 

 ؽ اإِلمام الشافعل بؿا اشتفر طـف أن لف مذهبقـ: قديؿ وحديث-وقد تؿقز يف ذل

َـّ الؼارئ الؽريؿ تراجعل طـ بعض أراء وإحؽام التل  وطؾقف: فال يستغرب

ٓ »( طـد الؽالم طؾك حديث: 65ُيرى بعضفا يف هذا الؿجؾد تحت الحديث )

 ؾػ أسقة حسـة-، وغقر ذلؽ مـ إمثؾة: فنن لـا يف ذلؽ بالس«تذبحقا إٓ ُمِسـَّة
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وإن مؿا يساطد طؾك ذلؽ فقق ما ذكرُت مـ العجز البشري أكـا كؼػ ما 

بقـ آوكة وأخرى طؾك مطبقطات جديدة: كاكت أصقلفا يف طالؿ الؿخطقصات 

أو الؿصقرات، بعقدة طـ متـاول أيدي الباحثقـ والؿحؼؼقـ، إٓ ما شاء اهلل مـفا 

قف طؾك هذه الؿطبقطات لؿـ شاء، فقساطد ذلؽ َمـ كان مفتًؿا بالقق

 وآستػادة مـفا طؾك التحؼقؼ أكثر مـ ذي قبؾ-

وهذا وذاك هق السر يف بروز كثقر مـ التصحقحات والتعديالت طؾك 

بعض ما يطبع مـ مملػايت الجديدة، أو ما ُيعاد صبعف مـفا، كفذا الؿجؾد الذي 

 اهـ-« اهلل بقـ يديؽ، ويـتؼدين لذلؽ بعض الجفؾة إغرار، كذلؽ السؼاف هداه

 ( الردود العؾؿقة طؾك بعض الرسائؾ الؿعاصرة:2)

وتجد ذلؽ يف هذا البحث وأسؿاء الؿردود طؾقفؿ، ورسائؾفؿ العؾؿقة 

ومـاقشتفا مـاقشة طؾؿقة طؾك ضقء إدلة الشرطقة واحتجاجفؿ بإحاديث 

 الـبقية-

لتحؼقؼ بعض الؿحؼؼقـ الؿعاصريـ،  $( طدم اصؿئـان إلباين 3)

لألصبفاين، « الرتغقب»ابع التجارية، كؿثؾ الؿعؾِّؼقـ الثالثة طؾك والؿط

وارتجالفؿ الؿعفقد، وجفؾفؿ وغرورهؿ، وأهنؿ َيخبطقن خبط طشقاء يف الؾقؾة 

الظؾؿاء، وأهنؿ يػسرون حسب أهقائفؿ دون طؾؿ، وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة: 

 وغقرهؿ مـ الؿحؼؼقـ الؿعاصريـ-

الؿتؼدمقـ، ومدى تؼدمفؿ طؾك غقرهؿ، لجفقد  $( تؼدير إلباين 4)
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 (:14.313« )السؾسؾة الضعقػة»وققلف يف 

ولؽـ كحـ الؿتلخريـ ٓ يسعـا إٓ أن كؼبؾ تػسقر الؿتؼدمقـ َٕطَؾِؿقَّتِِفؿ، »

 اهـ-« ما لؿ يؽـ هـاك ما يدل طؾك خطئفؿ---

 (:14.1556« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ومـ إمثؾة طؾك ذلؽ ققلف 

ـا أن كحابل اإلمام البخاري: لؼؾـا: إكف قد تقبع الػضقؾ طؾك ولق جاز ل»

أحًدا: ذلؽ ٕن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لػظف، ولؽـ معاذ اهلل! أْن كحابل يف حديث رسقل

 1.452« )العؾؾ»الؿتابِع مثؾ الؿتاَبع أو أسقأ مـف، فؼد قال ابـ أبل حاتؿ يف 

سللت أبل طـ حديث رواه الؿسقب بـ واضح طـ حػص بـ » (:1358.

:--- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل قال: قالطـ جابر سرة طـ مسؾؿ بـ أبل مريؿ طـ ابـ جابر مق

)فذكر الحديث( قال أبل: هذا خطل: والصحقح ما رواه ابـ وهب طـ طؿرو بـ 

 اهـ-«--« الحارث

( تتابع بعض الؿحؼؼقـ طؾك تؼؾقد بعض دون آكتباه لسؼط أو 5)

جرى التتابع تصحقػ أو وهؿ أو تحريػ، وذلؽ مـ باب حسـ الظـ، و

والعؿؾ بف فزاد ِضْغًثا طؾك إبَّاَلة، فؿثاًل كجد متابعة الفقثؿل لألصبفاين فال يؽاد 

 ؾة إٓ بالـؼؾ-ؿُ كْ أُ  يـػؽ طـف ققدَ 

اظ، كؿا يف 6) ( مِـ دواطل التخريج: قد يخػك هذا التحؼقؼ طؾك الُحػَّ

 (:14.557« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ققلف 
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جت الحديث ومـ أجؾ الـؽارة الؿشار » إلقفا يف صدر هذا البحث خرَّ

هـا، وبقان طؾؾفا، مع أهنا تؿثؾ واقع كثقر مـ شباب الصحقة الؿزطقمة الققم، 

الذيـ يرد بعضفؿ طؾك بعض، ويطعـ بعضفؿ يف بعض لؾضغقـة ٓ الـصقحة، 

هؿ إلك بعض العؾؿاء وأفاضؾفؿ، وكبزوهؿ بشتك إلؼاب،  يفؿ وشرُّ ووصؾ تعدِّ

ْر َكبقَركا، »لدب اإلسالم: غقر متلدبقـ ب لقس مـ ا َمـ لؿ َيرَحؿ َصغقَركا، وُيققِّ

فُ  ، ومغروريـ بـَُتػ مِـ العؾؿ جؿعقه مـ هـا وهـاك حتك «وَيعرِْف لَِعالِِؿـَا َحؼ 

ؿقا أهنؿ طؾك شلء، ولقسقا طؾك شلء، كؿا جاء يف بعض أحاديث الػتـ،  تقهَّ

وفتاوى ُيـبئ طـ جفؾ بالغ، مؿا وصرفقا قؾقب كثقر مـ الـاس طـفؿ بلققاٍل 

ركا بلهنؿ مـ الذيـ أشار إلقفؿ الـبل   بؼقلف يف الحديث الصحقح: ملسو هيلع هللا ىلصيذكِّ

ـْ َيؼبُِض الِعؾَؿ بَؼبِض » إن  اهللَ ال َيؼبُض الِعؾَؿ اْكتِزاًطا َيـتَِزُطف ِمـ الِعَباد، ولؽ

ا اًل، فُسئُِؾقا، فلَْفَتْقا بَغْقرِ ِطؾٍؿ، الُعؾؿاء، حتك إذا لؿ ُيْبِؼ طالًؿا؛ ات خذ الـاُس ُرءوًسا ُجف 

 اهـ-(---« 579« )الروض الـضقر»- متَّػؼ طؾقف، وهق مخرج يف «فَضؾاقا وَأَضؾاقا

( الرد العؾؿل طؾك بعض الؿؼآت التل َكشرت إحاديث بال تثبت يف 7)

الجرائد الرسؿقة وسقاقفا مساق الُؿَسؾََّؿات، وكؿا الحال يف بعض آذاطات 

 إلسالمقة تصديرها إحاديث بال َطزو وٓ تثبُّت ُيذكر-ا

( طـد تعؾقؼف طؾك 13.27« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال إلباين 

 َوإَِقاَمَتُف: ( »6559حديث رقؿ )
ِّ

َـّ َأَذاَن َهَذا اْلَحَبِشل َيا َمْعَشَر الـَِّساِء! إَِذا َسِؿْعُت

َـّ بِ  ـَ َكَؿا َيُؼقُل، َفنِنَّ َلُؽ ُؽؾِّ َحْرٍف َأْلَػ َأْلَػ َدَرَجٍة- َفَؼاَل ُطَؿُر: َهَذا لِؾـَِّساِء: َفُؼْؾ
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َجاِل: َقاَل: ِضْعَػاِن َيا ُطَؿُر! ا«- »َفَؿا لِؾرِّ  «:مـؽر جدًّ

ولؼد كان مـ البقاطث طؾك تخريج الحديث هـا وتحرير الؼقل فقف أكـل »

( مـ اإلذاطة 1415جؿادى إولك سـة  22سؿعتف يف ضحك هذا الققم )إربعاء 

السعقدية، فتؿـَّقت أن تتؿقَّز طـ سائر اإلذاطات بلن َيختار الؿتؽؾؿقن فقفا 

 اهـ-« لَقـشروا طؾك إمة الثؼافة الصحقحة الـافعة ملسو هيلع هللا ىلصإحاديَث الثابتة طـ الـبل 

( التػريؼ بقـ راٍو اشتبف اسُؿف مع اسِؿ راٍو آخر، واسُؿ أبقف مع اسؿ أبقف، 8)

 ـفؿ-والرتجقح فقؿا بق

( تتابع الحػاظ طؾك تؼؾقد بعضفؿ بعًضا لعدم معرفتفؿ لفذا الراوي، 9)

مع أكف مرتجؿ لف يف كتب الرتاجؿ الؼديؿة التل هل الؿرجع إصؾل يف كثقر مـ 

 الرتاجؿ القاردة يف كتب الحػاظ-

( الؽشػ طؾك طؾؾ خػقَّة َخِػقت طؾك كثقر مـ الحػاظ وبخاصة 15)

هبل وال  َعْسؼالين، وغقرهؿا:الحافَِظْقـ الذَّ

 (:2202( باختصار، حديث رقؿ )33-11/32« )السؾسؾة الضعقػة»كؿا يف 

ما مـ مسؾؿ أو إكسان أو طبد يؼقل حقـ يؿسل وحقـ يصبح ثالث »)

ا طؾك اهلل أن  مرات: رضقُت باهلل ربًّا، وباإلسالم ديـًا، وبؿحؿد كبقًّا: إٓ كان حؼًّ

 يرضقف يقم الؼقامة(- ضعقػ-

« الؿسـد»(، ويف 15.245و 9.78« )الؿصـػ»بـ أبل شقبة يف أخرجف ا

(، 471« )أحاد»(، وابـ أبل طاصؿ يف 3875(، وطـف ابـ ماجف )2.15.2)
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(: كا محؿد بـ بشر قال: كا 4.1681.3515« )آستقعاب»الرب يف  وابـ طبد

م خادم الـبل  ل طـ الـب ملسو هيلع هللا ىلصمسعر قال: حدثـل أبق َطِؼقٍؾ طـ سابؼ طـ أبل َسالَّ

 قال:--- فذكره- ملسو هيلع هللا ىلص

أبق َطؼقؾ: كؿا سبؼ، ففق مجفقل العقـ، وقد كـُت قؾُت يف تعؾقؼل طؾك 

الطبعة الثاكقة(: إكف مجفقل الحال: فؼد رجعت طـف،  , 34)ص « الؽؾؿ الطقب»

إكف «: التؼريب»ولعؾ السبب يف ذلؽ أكـل اطتؿدت يقمئذ طؾك ققل الحافظ يف 

ٕتبقـ أكف لؿ يرو طـف سقى هاشؿ « تفذيبال»مؼبقل! ولؿ أرجع إلك ترجؿتف يف 

 : وهق ثؼة: مـ رجال مسؾؿ-,هق أبق َطؼقؾ ,هذا، فتـبف! وهاشؿ بـ بالل 

إلك تؼقية الحديث « الؽؾؿ الطقب»ولذلؽ، ولؿ أذهب يف تعؾقؼل طؾك 

بؿجؿقع الطريؼقـ، مع ما بقـ متـقفؿا مـ آختالف يف الؾػظ كؿا هق ضاهر 

 بلدكك تلمؾ-

( سفًقا مـل، أرجق اهلل 23برقؿ )« صحقح الؽؾؿ الطقب»ه يف وقد جاء ذكر

 أن يغػره لل، فُقرجك حذفف-

ج يف  ا طـ أبل سعقد الخدري: مخرَّ وقد يشتبف بحديث آخر مختصر جدًّ

 (: كؿا وقع لبعض الطؾبة، فؾقتـبف لف-334« )الصحقحة»

وهق  وقد جاء هذا الِقْرد يف حديث آخر مؼقًدا بالصباح فؼط، وبلجٍر آخر،

هق الذي  ,والذي قبؾف,(، ولعؾ هذا الحديث الصحقح 2686« )الصحقحة»يف 

ثؿ قؾده «! حديث حسـ»حؿؾ الحافظ العسؼالين طؾك ققلف يف حديث الرتجؿة: 
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القابؾ »الؼادر أركاؤوط يف تعؾقؼف طؾك  مـ قؾده مـ الؿعاصريـ: كالشقخ طبد

 اهـ-(!!« 57)ص « الصقب

ب قديًؿا إلك تصحقح حديث جرًيا طؾك ( تراجع إلباين فقؿا ذه11)

ضاهر إسـاده وتبًعا لؿـ ققاه مـ السؾػ وقد تبقـ وٓح لف طؾتف فرتاجع طـف، 

 والؿعصقم مـ طصؿف اهلل-

كظًرا لسبب أو  ,أحقاًكا,( العجؾة يف التخريج الذي يصقب الؿرء 12)

ث آخر، فتبعف َمـ بعده دون أن يجتفد أو يتؿؽـ مـ الرجقع إلك سـد الحدي

 والـظر فقف-

( الحداثة يف العؾؿ، وقؾة التحؼقؼ طـد الؿبتدئقـ الؿعاصريـ، 13)

 وضحالة العؾؿ:

 (:13/001« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال األلباين 

تـبقف(: مؿا يدل طؾك الحداثة يف هذا العؾؿ والجفؾ بف، مؿـ استسفؾف »)

مجؾدات لؽتاب وادطك التحؼقؼ فقف، ما جاء يف الطبعة الجديدة ذات إربع 

َٓ وهق ققلفؿ يف  ,زطؿقا,لؾؿـذري بتعؾقؼ ثالثة مـ الؿحؼؼقـ « الرتغقب» أ

 «!بـ)جؿع(: بـ)طرفات((: »2.154شرح لػظة )َجْؿع( )

! ومـ الغريب أن يف ,كؿا ٓ يخػك طـ الؿبتدئقـ,وإكؿا هل مزدلػة 

يـ بؾ يساطد إطاجؿ الذ,بعض تؾؽ إحاديث التل بقـ أيديفؿ ما يساطدهؿ 
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طؾك أن ٓ يؼعقا يف مثؾ هذا الخطل الػاحش، ٕن  ,ٓ يعرفقن مـ العربقة شقًئا

، فػل حديث ابـ مرداس ,كؿا هق معؾقم,إحاديث يػسر بعضفا بعًضا 

تف طِشقََّة طرفة--- فؾؿا أصبح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل»الؿشار إلقف آكًػا:  دطا ُٕمَّ

 اهـ-« بـ)الؿزدلػة(---

 (:13/006« )ؾسؾة الضعقػةالس»يف  $ -أيًضا-وقال 

فتـبف! وتػؼف يف هذا العؾؿ، فنكف يف كثقر مـ طؾقمف فقف دقَّة متـاهقة، ٓ يتـبف »

لفا الؿْحَدثقن الؿتعؾؼقن، بؾ الُؿتسؾِّؼقن طؾك هذا الِعؾؿ الشريػ، مثؾ أولئؽ 

يف صبعتفؿ الجديدة التل يعجبؽ ضاهرها، « الرتغقب»الؿعؾِّؼقـ الثالثة طؾك 

خَبُرها، لؽثرة أخطائفؿ فقفا، وادطاءاهتؿ الباصؾة فقفا دون أي بحث ويحزكؽ مَ 

 اهـ-« أو تحؼقؼ---

 (:13/083« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $وقال 

، بؾ طؾك السـة، فنهنؿ «الرتغقب»ومـف يتجؾك جـاية الؿعؾِّؼقـ طؾك »

ـقا الحديث مع كؼؾفؿ التصحقح الؿذكقر، فال هؿ وافؼقه، وٓ هؿ بقَّـقا و جف حسَّ

تحسقـفؿ إياه حتك ُيعذروا، وطؾك ذلؽ َجَرْوا يف طامة تعؾقؼاهتؿ، ففؿ يـؼؾقن طـ 

رون كالمفؿ بالتحسقـ! مؿا يشعر القاقػ  ,مثاًل ,بعض كتبل  التصحقَح، وُيصدِّ

طؾك أسؾقهبؿ، أهنؿ يريدون أن يتظاهروا بلهنؿ مجتفدون يف هذا العؾؿ، وهؿ يف 

ؿ! وأهنؿ يحبُّقن أن ُيحؿدوا بؿا لؿ يػعؾقا! واقعفؿ غارققن يف التؼؾقد إلك أذقاهن

 اهـ-« والعقاذ باهلل تعالك
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 وغقر ذلؽ لق ذكرتف لتجاوز الؿجؾد-

ع لزيادة فائدة، وآصالع طؾك 14) ( إطادة تخريج حديث بشؽؾ مقسَّ

 كتب ُصبعت يف أوكة إخقرة، ودفع َوهٍؿ أو بقان حاِل راٍو-

ع، وجشع الطابعقـ، والـاشريـ ( التـبقف طؾك بعض مساوئ الؿطاب15)

الجشعقـ، الذيـ ٓ َهؿَّ لفؿ إٓ تؽثقر الصػحات وتسقيدها، حقث قال يف 

 (:14.569« )السؾسؾة الضعقػة»

لؼد ابتؾقت إمة اإلسالمقة الققم بباليا لؿ تؽـ معروفة مِـ قبؾ، وهل »

ر استحالل الؽسب الحرام بلسالقب طديدة، وصرق مختؾػة، قائؿة طؾك التزوي

ومخادطة الجؿاهقر، مِـ أسقئفا ادطاء العؾؿ والؿتاجرة بف مـ بعض الطؾبة، 

واستغؾ ذلؽ بعض الطابعقـ والـاشريـ الجشعقـ، الذيـ ٓ َهؿَّ لفؿ إٓ بتؽثقر 

الؿجؾدات وتضخقؿفا بالحقاشل والتعؾقؼات التل ٓ تحؼقَؼ فقفا إٓ مجرد 

شقًئا ُيذَكر مِـ العؾؿ مؼابؾ  الـؼؾ مـ الؽتب الؿطبقطة، بؼؾؿ َمـ ٓ ُيحِسـقن

ت، وقد كبَّفت طؾك شلء مـ ذلؽ يف بعض الؿـاسبات، مـ +ُدَرْيِفؿات معدودا

د بف الؿعؾؼقن الثالثة مطبقطتفؿ الحديثة لؽتاب  الرتغقب »آخرها ما سقَّ

لؾحافظ الؿـذري مـ أخطاء وأوهام مـ تصحقح الضعقػ « والرتهقب

 وتضعقػ الصحقح، وغقر ذلؽ-

صبع دار الؽتب « القسقط»أن: تػسقر اإلمام القاحدي:  وبقـ يدي

هـ(، وإن مؿا يسرتطل آكتباه ويؾػت الـظر، أن 1415العؾؿقة يف بقروت سـة )
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الـاشر الؿحرتم، قد زيَّـ الصػحة إولك وكذلؽ الغالف مـ الؿجؾدات 

إربعة تحت جؿؾة )تحؼقؼ وتعؾقؼ( بلسؿاء أربعة مـ الدكاترة: أحدهؿ 

، واثـان آخران: الشقخ--- الشقخ---! ولدى الرجقع إلك مؼدمة الؽتاب، أزهري

وقد أخذت أربعقـ صػحة مـ الؼقاس الؽبقر! فال يتبقـ الؼارئ مـفا مطؾًؼا ما هق 

تخصص كؾ مـ همٓء مـ التعؾقؼ والتحؼقؼ الؿزطقم، َمـ هق الؿسئقل مثاًل 

مؼابؾة الـسخ  طـ التخريج والتصحقح والتضعقػ لألحاديث، والؿسئقل طـ

 الؿخطقصة: وطـ الؾغة والشعر وكحق ذلؽ؟!

َضف»كعؿ: لؼد ققؾ يف الدكتقر إزهري إكف:  مف وقرَّ فنذا رجع الؼارئ « قدَّ

( 21إلك الؿؼدمة: لؿ يجد لفا هناية ُمققَّعة باسؿ الدكتقر! ووجد يف صػحة )

الشقخقـ  وذكر اسؿ« وكتبف---»يف آخرها: « مـفج القاحدي يف التػسقر»طـقان: 

( ترجؿة لؾقاحدي، ووصػ 45الؿشار إلقفؿا، ثؿ يجد بعدها إلك صػحة )

(، وتحتف 36)ص « الؿـفج الؿتبع يف التحؼقؼ»لؿخطقصات الؽتاب، ثؿ طـقان: 

(! كؿا كرر الػؼرة أيًضا!! ثؿ 39فِؼرة طـ تخريج الحديث، ثؿ كرر العـقان )ص 

حب الؿـفج والتخريج، ختؿ الؽالم بدون تقققع أيًضا: فؾؿ كدر مـ هق صا

ويالحظ يف كالمف تؽرار ُمخؾٍّ وُمِؿؾٍّ لبعض الُجَؿؾ مؿا يشقر إلك أكف حديث 

 يف البقان إن دلَّ طؾك شلء 
ِّ

,طفد بالؽتابة أيًضا، وهذا الـقع مـ الغؿقض والِعل

د إلك غقر أهؾف! ومجال  ,كؿا يؼقل بعضفؿ الققم فنكؿا يدل طؾك أن إمر قد ُوسِّ

ا، وٓ فائدة مـ ذلؽ ُتذكر، وٓسقؿا يف هذه الؿـاسبة، تلكقد ذلؽ و ا جدًّ اسع جدًّ

 ولؽـ حسبل مـ ذلؽ مثآن فؼط لؾعربة:
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ترجؿ لـ)أحؿد بـ يقكس( الثؼة، وٓ فائدة هـا مـ تقثقؼف، وفققف  األول:

مـ ٓ يقثؼ بف، وبخاصة شقخف )سالم بـ سؾقؿ( الؿرتوك، ومع ذلؽ سؽت 

ؿ يعرفف، ولق طرفف: لؿ يجز لف أن ُيغِؿَض طقـف طـف، طـف، وما ذاك: إٓ ٕكف ل

 وُيقثِّؼ َمـ دوكف!

( طـ 1.46ما ساقف بنسـاده )« القسقط»أول حديث يقاجفـا يف  واآلخر:

 الرباء بـ طازب مرفقًطا بؾػظ:

العؾؿاء ورثة إكبقاء، ُيحبُّفؿ أهؾ السؿاء، ويستغػر لفؿ الحقتاُن يف البحر »

 «-إلك يقم الؼقامة

ُجف الؿجفقل:فؼ  ال ُمخرِّ

، كتاب العؾؿ، باب العؾؿ قبؾ «الصحقح»أخرج البخاري صدَره يف »

 «-- والرتمذي---«الُعؾؿاُء َوَرَثُة األَْكبِقاءِ »( بؾػظ: 24 , 1.23العؿؾ )

هذا العزُو فؼط لؾبخاري ُيشعر العارفقـ هبذا العؾؿ الشريػ أن  قؾت:

ج الؿجفقَل لؿ يشؿ بعُد رائحَتف ، وأكقاع «صحقح البخاري»، ولؿ يعرف الُؿخرِّ

 اهـ-« إحاديث القاردة فقف---

( التـبقف طؾك بعض إحاديث التل ساقفا بعض أهؾ العؾؿ َمساَق 16)

، والحؽقؿ «اإلحقاء»الُؿسؾَّؿات دون التـبقف طؾقفا وبقان طؾؾفا، كؿثؾ الغزالل يف 

ذلؽ الحديث الذي الرتمذي، وابـ بطة الُعؽَبري، والـابؾسل، وغقرهؿ: ومـ 
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 (:6936( برقؿ )14.1516« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ذكره إلباين 

باصؾ ٓ أصؾ لف- حتك وٓ «- ما ألفاك طـ ذكر اهلل تعالك: ففق َمْقِسر»-- »

د هبا الشقخ  يف إحاديث الؿقضقطة، وهق مـ إحاديث الؽثقرة التل سقَّ

ن يعزوها إلك مصدر مـ كتب الغـل بـ إسؿاطقؾ الـابؾسل الصقيف دون أ طبد

 ,ولق كاكت َتروي ما هبَّ وَدبَّ مـ إحاديث الؿقضقطة والؿـؽرة,السـة 

إباحَة سؿاع آٓت الطَّرب « إيضاح الدٓٓت يف سؿاع أٓت»يميد هبا يف كتابف 

مفؿا تعددت أكقاطفا واختؾػت أصقاهتا: إذا كاكت الـقة صقبة! وقد كرر ذلؽ يف 

 اهـ-« تابف الؿذكقر---غقر ما مقضع مـ ك

اء، وتسقيد 17) ( كتؿان بعض الؿملػقـ الحؼائؼ العؾؿقة طـ الؼرَّ

الصػحات الؿؿؾمة ببعض الفػقات والػجقات، إما سفًقا، وإما طؾًؿا ويؼقـًا: 

 (:14.1233« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ومثال ذلؽ ما ذكره إلباين 

« الؿداوي»قخ الغؿاري يف ومع هذا الجرح الشديد َأغَؿَض طقـقف طـف الش»

(: فاكتػك بسقق إسـاد أبل كعقؿ، وخـَس طـف، وهؽذا فؾقؽـ التحؼقؼ 45)ص

الذي قال فقف أخق « الؿداوي»بؽتؿان الحؼائؼ العؾؿقة طـ الؼراء مـ مملػ 

 «-مـ أراد صـاطة الحديث: فعؾقف بـ)الؿداوي(»اهلل الغؿاري:  الؿملػ طبد

د أن َيطَّؾِع طؾك كقع جديد مـ التدلقس طؾك َمـ أرا :-لقجف اهلل-وأكا أققل 

 «!الؿداوي»الؼراء، فعؾقف بـ

وها هل إمثؾة بقـ يديؽ، وقد مضك مـ أمثالفا الشلء الؽثقر يف 
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 اهـ-« إحاديث الؿتؼدمة

وبعض الؿطبقطات مـ « ســ الرتمذي»( بقان آختالف يف ُكسخ 18)

وبقان صقاب أيٍّ مـ الـسخ  كتب الرتاث، وبقان خالف العؾؿاء يف بعض الـسخ،

 الؿعتؿدة-

( كؼد بعض الؿعؾؼقـ طؾك كتب الرتاب اإلسالمل، وبخاصة الؿعؾؼ 19)

 «-مجؿع الزوائد»و« مسـد أبل يعؾك»طؾك 

 (:13/112« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال األلباين 

« مجؿع البحريـ»وقد خػل هذا التحؼقؼ طؾك إخ الػاضؾ الؿعؾؼ طؾك »

لؽـ »ن كؼؾ ققل الفقثؿل الؿتؼدم: قال مستدرًكا طؾقف: ( بعد أ1.155)

 «!الحديث لف شاهد مـ حديث جابر بنسـاد صحقح: فالؿتـ ثابت

فؾؿ يتـبف لِؿا ذكرُتف مـ الـؽارة التل دل طؾقفا الحديثان الصحقحان، وهذه 

طادة متبعة مـ كثقر مـ إحداث يف هذا العؾؿ: كلهنؿ لؿ يؼرءوا يف طؾؿ 

ًطا مـ أكقاع طؾقمف الؽثقرة يسؿك بـ)الشاذ( و)الؿـؽر(، ولئـ كان )الؿصطؾح( كق

بعضفؿ قد طرفقه كظريًّا: ففؿ لؿ يؿارسقه طؿؾقًّا! ومـفؿ أيت ذكُره يف كثقر مـ 

تخريجاتف، فنكف يصحح ويؼقي الؿـؽرات مـ إحاديث بالشقاهد الؼاصرة مـ 

يف « مقارد الظؿآن صحقح»إحاديث الصحقحة، وقد تعؼبُتف وغقره يف كتابل 

 يف ثالثة مجؾدات، وهل تحت الطبع-« صحقح الرتغقب»مجؾديـ، و
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 1.472« )مجؿع الزوائد»والحديث ضعػف إخ الداراين يف تعؾقؼف طؾك 

بتحؼقؼف( ُمِعالًّ إياه فؼط بؾِقـ )الُؿـؽدر بـ محؿد( لُقثبت شذوذه طـ ققاطد  ,

اد: فنكف اتَّبع تضعقَػ العؼقؾل هذا العؾؿ، ومخالػَتف لؿـ َأْرَسْقها مِـ الح ػاظ الـُّؼَّ

 لعبد اهلل ابـ الؿـؽدر بـؼؾ استـؽار الذهبل لحديثف هذا، ثؿ طؼَّب طؾقف بؼقلف:

ا يف كؾ ما  كؼقل:» إن تضعقػ العؼقؾل لف خاص بحديث أورده، ولقس طامًّ

« ؼاتالث»روي، وَجْفؾ الذهبل ٓ يضره مادام َطَرَفف غقُره، وقد ذكره ابـ حبان يف 

(8.332!!) 

اء يف هذا الرجؾ الذي يتطاول بؾساكف طؾك كبار العؾؿاء  قؾت: لقتلمؾ الؼرَّ

ة أو طؾؿ، وإكؿا  دِّ طؾقفؿ وتجفقؾفؿ بغقر ُحجَّ اد، وَيْفَتبِؾ الُػَرص لؾرَّ والػحقل الـُّؼَّ

بؿجرد تؼؾقده لتقثقؼ ابـ حبان، الذي اتػؼ العؾؿاء الـؼاد مِـ بعده طؾك َمرِّ 

ؾفؿ طؾؿاُء الجرح السـقـ أ كف متساهؾ يف التقثقؼ: فققثؼ الؿجفقلقـ الذيـ ُيجفِّ

ح هق  يف كثقر مـ إحقان يف العشرات مـفؿ أكف  ,ابـ حبان,والتعديؾ: بؾ وُيصرِّ

 ٓ يعرفف وٓ يعرف أباه!

والرجؾ يعرف ذلؽ جقًدا، ولؽـف ُيؽابر: لقتظاهر أكف محؼؼ غقر مؼؾد، 

التؼؾقد، ولقتف يؼؾد َمـ طرفقا تقثقؼ ابـ حبان دوكف، وهق يف حؼقؼة أمره غارق يف 

الفادي وابـ كثقر والذهبل والعسؼالين: همٓء  كابـ الصالح والـقوي وابـ طبد

حقا بجفالة العشرات الؿقثَّؼقـ طـد  كؾفؿ َطرفقا تساهؾف يف التقثقؼ: ولذلؽ صرَّ

فاهتؿ ما طرفف  ابـ حبان، فقتعالك الداراين طؾقفؿ، ويـسبفؿ إلك الجفؾ، وأهنؿ
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 هق! تاهلل! إهنا إلحدى الؽرب!

ولعؾف يدري أن مِـ شرط الثؼة أن يؽقن معروًفا بالضبط والحػظ، فؽقػ 

كؿا هق ,ُيعرف ذلؽ يف الذي تػرد بتقثقؼف ابـ حبان ولؿ يرو طـف إٓ واحد 

 ؟! والظاهر مـ تصرفاتف أكف ٓ يشرتط ذلؽ وٓ يدريف!,الشلن هـا

 ؽ مصىىقبةفىىنن كـىىت ال تىىدري فتؾىى

 

 وإن كـىىت تىىدري فالؿصىىقبة أطظىىؿ 

َفف هذا يف كثقر مـ إحاديث الؿتؼدمة يف هذا    وقد رددُت طؾقف تصرُّ

 الجديديـ: 
َّ

« صحقح الؿقارد»الؽتاب وغقره، وبخاصة أخقًرا يف كتابل

، «ضعقػ الرتغقب»و« صحقح الرتغقب»، ومِـ قبؾفؿا «ضعقػ الؿقارد»و

 «-لؿقاردصحقح ا»وبصقرة أخص يف مؼدمة 

، فؿا فائدة ,كؿا تؼدم,ٕن الحديث طـده ضعقػ « َيفتبؾ---» وإكؿا قؾت:

تسقيد السطقر يف الرد طؾك الذهبل وتقجقف تضعقػ العؼقؾل بؿجرد الدطقى 

، مع ,كؿا يؼقل العؾؿاء,العارية طـ الدلقؾ: ٕن ذكر الشلء ٓ يـػل ما طداه 

 مخالػتف لؾحػاظ؟!

مـ طادة الرجؾ أكف كثقر الـؼؾ طـ الفقثؿل  وقد تـبَّفُت لشلء، وهق: أن

وآطتؿاد طؾقف يف تخريجاتف حتك الؿختصرة مـفا، وأما هـا فؾؿ يـؼؾ ققلف يف 

ـْ هذا؟!  الحديث: ٕكف ضعَّػ هذا الذي وثَّؼف تؼؾقًدا مـف ٓبـ حبان: فصـقع َم

م التعديؾ طؾك التجريح: وٓسقؿا والجارح اثـان: أحدهؿا معرو ف ولؿاذا قدَّ

باطتؿاده طؾك تقثقؼ ابـ حبان يف كثقر مـ إحقان، وهق الفقثؿل؟! ومع تساهؾ 
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الفقثؿل هذا، فنكف قد صرح بتجفقؾ جؿاطة مؿـ وثؼفؿ ابـ حبان، وخالػف 

 اهـ-« الرجؾ يف ذلؽ---

طـ )إمعة ابـ حبان وهاويف(: قال إلباين  $وكذلؽ ققل إلباين 

 (:14.1555« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $

عَة ابـ حبان وهاويف! فؼد تعؼبف يف تعؾقؼف هـا » ولؿ ُتْعِجْب هذا الـصقحة إمَّ

 (:6.446بؼقلف )

إن الحافظ ابـ حبان لؿ َيغػؾ، وإكؿا أثبت ما سؿع، وهذا مؼتضك  كؼقل:»

 «!إماكة، وبقَّـ الخطل فقؿا سؿع، وهذا مؼتضك العؾؿ وواجب العؾؿاء

ـَّة، لؽـؽ لؿ تمد إماكة، ولؿ تـص فلققل: ح إمة، وصعـت يف ِطْؾؿ حافظ السُّ

فاتَِّؼ اهلل يف  واستصغرت شلكف وطؾؿف، وصقرتف لؾؼراء أكف ٓ يعرف واجب العؾؿاء!

بَؽ هذا  ع يف كؼد جبال العؾؿ بجفؾؽ، أٓ تعؾؿ أن تعؼُّ لقٓ ما فقف مـ ,كػسؽ! وٓ تتسرَّ

ػل )الؿساكقد(؟! كاإلمام إكؿا يصؾح فقؿـ قد يـتؼد مملًِّػا مـ ممل ,كذب يليت بقاكف

، وذلؽ ,وٓ يبقـ,الذي يسقق إحاديث بلساكقدها، وفقفا ما ٓ يصح  ,مثاًل ,أحؿد 

ٕكف لؿ يؾتزم الصحة يف كتابف: فال ُيـتؼد، بخالف اـب حبان الذي التزمفا ثؿ أخؾَّ هبا يف 

ؿ بقَـّ كعؿ: كان يؽقن مؿا ٓ ضقر طؾقف: لق أكف رواه ث ,كفذا وغقره,مئات أحاديثف 

 ، ولؽـف لؿ يػعؾ هـا-,كؿا يػعؾ أحقاكًا,طقاره 

ففق َكِذب، ولق صدقَت: لؿا «! بقَّـ الخطل فقؿا سؿع»إكَّف  وأما ققلؽ فقف:

جاز لطالب ِطؾؿ صغقر مثؾؽ أن يـتؼده، فؽقػ ترمل بف الحافظ الؽبقر؟! فاتؼ 
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ْ
ى
َ
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ؾك التطاول اهلل! واطرف صبقعة كػسؽ، وقْدَر ِطؾؿؽ، وٓ يحؿؾـؽ شفقُة الـؼد ط

 طؾك الحػاظ والعؾؿاء-

ـ  ثؿ ما بالؽ أطرضَت طـ ذكر ققل الذهبل يف ترجؿة )كصر بـ الػتح( شقخ اب

حبان، وكذا ققل الحافظ العسؼالين، ولؿ تذكر فقفا جرًحا، واكتػقت فقفا بذكر سـة 

,وفاتف، ومـ مصدر لقس مـ كتب الجرح والتعديؾ: ولذلؽ أطرضت طـ تسؿقتف 

كساب»وهق  وغقَّْرَت فقفا تدلقًسا وتقهقًؿا! لَِؿ كتؿَت جرح  ,فقؿا يبدو لل« ٕا

الحافظقـ إياه وُحؽَؿُفؿا طؾك الحديث بالقضع والشذوذ؟! هؾ يؿؽـ أن َيػفؿ أحد 

مـ سقئاتؽ هذه إٓ أكؽ متحقز ٓبـ حبان تحقًزا لف قركان، وأكف ٓ يحؿؾؽ طؾك ذلؽ 

لؽ أكؽ أطؾؾت الحديث بخالففؿا إٓ حبُّؽ لؾظفقر والؿخالػة؟! وإن مؿا يمكد ذ

ـ جريج قد طـعـ، وهق مقصقف بالتدلقس»فؼؾت:   «!إسـاده ضعقػ، اب

وأما الـؽارة التل يف متـف فال أكت َسؾَّْؿَت هبا، وٓ أكت دفعتفا، وهذا أمر 

ا مـؽ، يؿـعـؽ مـف أمران: الجفؾ، وبطر الحؼ! واهلل الؿستعان، وٓ  صبقعل جدًّ

 اهـ-« حقل وٓ ققة إٓ باهلل

( إطادة تخريج بعض إحاديث بسبب بعض إخطاء التل وقعت 25)

بعدما لػَت كظَره إلك هذه إخطاء بعُض صالب العؾؿ يف رسائؾ  $لأللباين 

 إلك تحرير الؼقل فقفا وإطادة تخريجفا- $طؾؿقة، فبادر الشقخ 

( الردود طؾك بعض الرسائؾ العؾؿقة لؾؿعاصريـ التل حقت يف 21)

الحجج البقـات »اهلل الغؿاري  أحاديث ضعقػة، كؿا يف رسالة الشقخ طبدصقاهتا 
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َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 «-يف إثبات الؽرامات

 (:13/12« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال األلباين 

اهلل  الشقخ طبد ,وبخاصة إولك مـفا,قد تعامك طـ هذه العؾؾ »

كف الغؿاري، كؿا هل طادتف يف أحاديث الػضائؾ وكحقها، مؿا لف فقفا هقى، فن

الحجج البقـات يف إثبات »اقتصر طؾك تضعقػ إسـاده، فؼال يف أول كتابف 

 (:11)ص « الؽرامات

بسـٍد ضعقػ طـ ابـ طباس « كتاب إولقاء»وروى ابـ أبل الدكقا يف »

 فذكره!« رفعف---

ولف مِـ مثؾ هذا التعامل الشلء الؽثقر، وقد ذكرُت لف أمثؾة أخرى يف 

ان ضعػ حديث طرض إطؿال، والرد طؾك غاية أمال يف بق»رسالتل 

 اهـ-«---« الغؿاري يف تصحقحف إياه بصحقح الؿؼال

فت لؾشقخ 22) فبادر إلك  $( اإلجابة طؾك بعض إسئؾة كاكت قد ُوجِّ

 اإلجابة أداًء لألماكة العؾؿقة-

 (:13/00« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال األلباين 

ث أن حػقدًة مِـ َحَػَديت سللتـل ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا الحدي»

 كتاب )الؿطالعة والـصقص 
َّ

مت إلل طـف؟ فلكؽرُتف ثؿ سللتفا: أيـ قرأتقف؟ فؼدَّ

( 55لؾصػ إول الثاكقي إدبل والعؾؿل والتجاري(، فنذا هق فقف )ص
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ْ
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، فبادرت إلك تخريجف أداًء لألماكة العؾؿقة، ملسو هيلع هللا ىلصجازمقـ بـسبتف إلك الـبل 

 اهـ-« ما لؿ يؼؾ ملسو هيلع هللا ىلصب إلك الـبل وتحذيًرا مـ أن ُيـس

لباين 23) « السؾسؾة الضعقػة»يف  $( ومـ دواطل التخريج: قال ٕا

(14.36:) 

أكـل رأيت ابـ الجقزي قد  ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا الحديث:»

ه طؾك محؿد بـ صاهر الؿؼدسل يف كتابف  تؾبقس »ساقف مساق الُؿسؾَّؿات يف ردِّ

 اهـ-«--« إبؾقس

 ردود طؾك بعض الؿتعصبقـ لؾؿذهب:( ال24)

 (:14.82« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $مثالف: ما ذكره إلباين 

ققاطد يف طؾقم »وجرى طؾقف الشقخ التفاكقي يف كتابف الذي سؿاه »

: ٕكف هق «طؾك مذهب الحـػقة»، وكان إحرى بف أن يضقػ إلقف: «الحديث

ـا أن ما كحـ بصدده، فنكف حال هذا الؽتاب، وإدلة طؾك ذلؽ كثقرة، وحسب

ا يف )أحؽام الؿراسقؾ(، قال بعد أن ذكر الخالف يف قبقل  َطؼد فقف فصاًل خاصًّ

 «-والؿختار قبقل مراسقؾ العدل مطؾًؼا(: »145ُمرسؾ أهؾ الؼرون الثالثة )ص 

( أن ذلؽ لقس مؼقًدا بالتابعل، بؾ هق يشؿؾ الؼرون 147ثؿ بقَّـ )ص 

ًٓ الثالثة، فنكف سرد أسؿا ء كثقٍر مـ الرواة العدول، وأققال الؿحدثقـ فقفؿ قبق

ورفًضا لؿراسقؾفؿ، ومـفؿ: الحسـ البصري وسػقان بـ ُطققـة، وققل بعض 
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َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ثقـ يف مراسقؾفؿا: إهنا كالريح! فتعؼب ذلؽ بؼقلف )ص   (:157الؿحدِّ

قؾت: هذا الؽالم ٓ يتؿشك طؾك أصؾـا، فنن كؾ همٓء مـ أهؾ الؼرن »

 «!لثالث، ومراسقؾفؿ مؼبقلة طـدكاالثاين أو ا

ثؿ ختؿ الشقخ التفاكقي فصؾف بلن ألحؼ )الؿدلس( مـ الؼرون الثالثة 

 (-159 , 158بـ)الُؿرِسؾ( مـفؿ! )ص 

الُم، وطؾك جفقد الؿحدثقـ  وطؾك هذا فنين أققل: طؾك ِطؾؿ الحديث السَّ

 يف حػظفؿ لألساكقد، ومعرفة صبؼات الرواة ووفقاهتؿ، وطؾؾ الحديث،

كاإلرسال، وآكؼطاع، واإلطضال، والتدلقس وأكقاطف، فؼد طاد كؾُّ ذلؽ طؾك 

كؾفؿ مـ الؼرن  ,مثاًل ,مذهبفؿ مؿا ٓ ققؿة لف ُتذكر، فنن أصحاب الؽتب الستة 

أو  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل (، فنن قال أحدهؿ: قال رسقل279الثالث، وآخرهؿ وفاة الرتمذي )

ت إحاديث الضعقػة، بؾ مـ فققف، صار الحديث طـدهؿ صحقًحا! ولذلؽ كثر

والؿقضقطة يف كتبفؿ أكثر مؿا هل يف كتب غقرهؿ مـ بؼقة الؿذاهب إربعة، 

وكثقر مـفا ٓ َسـاَم لفا وٓ ِخطام، وبـَقا طؾقفا مع ذلؽ طاللل وقصقًرا 

وأحؽاًما، وهل التل يتؾطػ كابغتفؿ الحافظ الزيؾعل يف الحؽؿ طؾقفا بؼقلف: 

 «!ٓ أصؾ لف» مؽان ققل الؿحدث:«! غريب»

وبعُد: فنن الؿؼصقد هـا: أن بعض محؼؼقفؿ كلكف رأى أن يف إصالق لػظ 

)العدل( يف تعريػفؿ لؾحديث )الؿرسؾ( تقسًعا غقر مرضل، وٓ هق محؿقد 

فؼقَّده بؼقلف: «! الؼرون الثالثة»العاقبة، وبخاصة مع ذلؽ التقسع أخر 
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 «-السالمالؿرسؾ: ققل اإلمام الثؼة: قال طؾقف الصالة و»

هؽذا قالف الؿحؼؼ ابـ الُفؿام وهق مـ كبار طؾؿائفؿ، ولف آراء يخالػ 

فقفا مذهبفؿ، مؿا يدل طؾك أكف مـ الؿجتفديـ يف الؿذهب، قال ذلؽ يف كتاب 

ا: أن الشقخ التفاكقي لؿ يتعرض «--- التحرير يف أصقل الػؼف» ومـ الغرائب حؼًّ

طؾقف الشقخ أبق غدة الحؾبل، بؾ إكف لؿ لؽالم ابـ ُهَؿام هذا بِذكر! وٓ الُؿعؾؼ 

( أن الؿجتفد إذا 57َيِرد لف ِذكر يف الؽتاب إٓ مرة واحدة، كاقؾقـ طـف )ص

ر يف طؾؿ  استدل بحديث، كان تصحقًحا لف! وهذا مـ مخالػاهتؿ لؾؿؼرَّ

 اهـ-« الؿصطؾح

( آختالف يف إسـاد وترجقح أيفؿا أرجح، واتػاق الحػاظ طؾك 25)

 أحدهؿا وهق الغالب يف دراسة إسـاده: ترجقح رواية

( 14.159,111« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ما ذكره إلباين  مثالف:

 (:6546حديث رقؿ )

الصالة مثـك مثـك، تشفد يف كؾ ركعتقـ، وتضرع وتخشع، وتؿسؽـ، »--»

إلك ربؽ مستؼباًل ببطقهنؿا وجفؽ، وتؼقل: يا  ,يؼقل: ترفعفؿا,ثؿ تؼـع يديؽ 

 مـؽر-«- فؿـ لؿ يػعؾ ذلؽ ففل خداجرب يا رب، 

ويف الحديث طؾة أخرى، وهل: آختالف يف إسـاده بقـ الؾقث وشعبة، 

وقد اتػؼ الحػاظ طؾك ترجقح رواية الؾقث، وتخطئة شعبة يف روايتف، فؼال أحؿد 

وضبط الؾقث »وقال الطرباين: «- هذا هق طـدي الصقاب»طؼب رواية الؾقث: 
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 وذكر كحقه الطحاوي-«- فقف شعبةإسـاد هذا الحديث، ووهؿ 

وزاد «- وقد تقبع الؾقث، وهق أصح» وقال البخاري طؼب رواية شعبة:

 «-وشعبة أخطل يف هذا الحديث يف مقاضع---»الرتمذي والبقفؼل طـف: 

( فؼد سلل أباه طـ اختالف 1.132ٓبـ أبل حاتؿ )« العؾؾ»وكحقه يف 

قل الؾقث أصح: ٕكف قد تابعف ما يؼ»الؾقث وشعبة يف إسـاد الحديث؟ فؼال: 

طؿرو بـ الحارث وابـ َلِفقعة، وطؿرو والؾقث كاكا يؽتبان، وشعبة صاحب 

كت يف الذهـ اشؽآت--- «---حػظ  اهـ-« ومـ هذه إجقبة تؽقَّ

 وكان مـ دواطل تخريج هذا الحديث بقان اإلشؽآت حقلف-

ديث أو ( إخطاء التل يؼع فقفا كثقر مـ الشباب يف تؼقية ح26)

تصحقحف، واستسفالفؿ صريؼَة كؼد إحاديث تصحقًحا وتضعقًػا، وهؿ بعُد يف 

 أول الطريؼ:

( حديث 13.62« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $ما ذكره إلباين  مثالف:

 (:6528رقؿ )

أكا حرب لؿـ حاربؽؿ، وِسْؾٌؿ لؿـ سالؿؽؿ- قالف لعؾل وفاصؿة »--»

 ضعقػ-«- والحسـ والحسقـ

ل فاحًشا أحد إخقاكـا الؾبـاكققـ حقـ استشفد بحديث تؾقد ولؼد أخطل خط

ا بؼقل الفقثؿل يف  (: 9.169« )الؿجؿع»هذا يف تؼقية حديث الرتجؿة: مغَترًّ
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 «!وفقف تؾقد بـ سؾقؿان، وفقف خالف، وبؼقة رجالف رجال )الصحقح(»

كؿا سبؼ ,ولؿ يعؾؿ أن هذا الخالف الذي أشار إلقف الفقثؿل ٓ ققؿة لف 

بف َجْؿع؟! ,بقاكف  وكقػ يصح آستشفاد بف وقد كذَّ

ط كثقر مـ الشباب الؿتخرجقـ مـ  وهذا مثال مـ مئات إمثؾة يف تَقرُّ

الجامعات وغقرهؿ يف مبادرهتؿ يف الؽتابة يف هذا العؾؿ، واستسفالفؿ صريؼة كؼد 

 الؿقمل 
َّ

إحاديث تصحقًحا وتضعقًػا، وهؿ بعُد يف أول الطريؼ! فؼد كتب إلل

تضعقػل لبعض أحاديث  ,بلدب واطرتاف بالػضؾ,قف رسالة يـتؼدين فقفا إل

« ضعقػ ســ ابـ ماجف»يف كتابل الذي صدر حديًثا بعـقان: « ســ ابـ ماجف»

ف صابعف فقف بؿا ٓ يجقز مؿا ٓ مجال لبقاكف  صبع الؿؽتب اإلسالمل، ولؼد تصرَّ

 -هـا، ولعؾ ذلؽ يؽقن يف صبعة جديدة مـَّا لف إن شاء اهلل

وكؿا أخطل الؿقمل إلقف يف آستشفاد بتؾقد هذا: كذلؽ أخطل باستشفاده برواية 

! ولؼد ,وزطؿ أهنا مرسؾة,، وبرواية صبقح ,وقد ترجؿ لجؿقع رواتف سقاه!,العرين 

 اهـ-« كان اكتؼاد هذا إخ مـ الدواطل لتخريج الحديث هبذا التقسع هـا

 (:18/120« )سقر أطالم الـبالء»يف  $قال الذهبل 

، ولؽـ إذا أخطل إمام يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وكؾ أحد يمخذ مـ ققلف ويرتك إٓ رسقل»

 «-اجتفاده ٓ يـبغل لـا أن كـسك محاسـف وكغطِّل معارفف، بؾ كستغػر لف وكعتذر طـف

( وإحؼاًقا لؾحؼِّ وَذوًدا طـ الحديث، ودفاًطا طـ العؾؿاء إجالء، 27)
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ديـ يف رواية إحاديث الضعقػة ووققع كثقر مـ أكابر الػؼفاء والؿتزه

والؿقضقطة، وكتبفؿ صافحة بؿثؾ ذلؽ، وَمـ تتبَّع الؽتب يجد كثقًرا مـ ذلؽ، 

ومثؾ هذه إخطاء الحديثقة والحؽؿ طؾك الحديث صحًة وضعًػا التل وقعت 

مـفؿ أحقاًكا بؼصٍد وأحقاًكا بغقر قصد، وٕن بعضفؿ غقر متخصصقـ يف طؾقم 

طاء ٓ تؼدح يف جاللتفؿ وٓ يف سالمة مؼاصدهؿ، وٓ الحديث، وأن هذه إخ

 تطعـ يف مملػاهتؿ-

 لؾُؿـاوي « فقض الؼدير شرح الجامع الصغقر»كؿا يف  $قال الراغب 

$ (1/02:) 

قال الراغب: ٓ يجب أن كحؽؿ بػساد كتاب لخطل ما وقع فقف صاحبف، »

بالػساد، ودأهبؿ  كصـقع العامة إذا وجدوا َمـ أخطل يف مسللة حؽؿقا طؾك صـعتف

الحؼ ٓ : »ڤأن يعتربوا الصـاطة بالصاكع، خالف ما قال طؾل بـ أبل صالب 

 اهـ-«--« ُيعرف بالرجال، اْطرف الحؼَّ َتعرف أهَؾف

اصقـ واحتجاجفؿ 28) اظ والؼصَّ ( الرد طؾك بعض الخطباء والُقطَّ

ؾؿ زيػفؿ بإحاديث الضعقػة والؿقضقطة يف ثـايا كالمفؿ: ولؼد بقَّـ أهؾ الع

 وكشػقا كذهبؿ وصـػقا يف ذلؽ مملػات، ومـفؿ:

ريـ»يف  $ابـ الجقزي  , اص والُؿذكِّ  «-الُؼصَّ

 «-تحذير الخقاص مـ أكاذيب الؼصاص»يف  $السققصل  ,
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ـ حقادث الؼصاص»يف  $والحافظ العراقل ,  «-الباطث طؾك الخالص م

 «-أحاديث الؼصاص»يف  $وشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة  ,

 مـ أهؾ العؾؿ-وغقرهؿ 

ط: مؽتبة  ,1.29« )الؿقضقطات»ورحؿ اهلل ابـ الجقزي حقث قال يف 

 أضقاء السؾػ السعقدية(:

أحدهؿا: الؼصاص، ومعظؿ البالء مـفؿ يجري، ٕهنؿ يريدون أحاديث »

 «-تـػؼ وترقؼ، والصحاح تؼؾُّ فقفا هذا

 (:1/31) $وقال 

 أحاديث يف مجؾس القطظ،»
َّ

وقد ذكرها قصاص  وما أكثَر ما يعرض طؾل

 حقـ أبقِّـ طققب 
َّ

الزمان فلُرّدها طؾقفؿ، وأبقِّـ أهنا ُمحال، فقحؼدون طؾل

سؾعفؿ، وحتك قؾت يقًما: ققلقا لؿـ يقرد هذه إحاديث ما يتفقَّل لؽؿ مع 

 اهـ-« وجقد هذا الـاقد إكػاُق زائػ

اص»قال أيقب السختقاين:   -(1)«ما أفسد طؾك الـاس حديثفؿ إٓ الُؼصَّ

 (:6161( حديث رقؿ )13/381« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال األلباين 

لؼد كان مـ الدواطل لتخريج هذا الحديث والؽالم طؾك إسـاده  فائدة(:»)

وبقان ضعػف: أن أحد الخطباء ذكر يف خطبة الجؿعة أول هذا الشفر )رجب سـة 

                                           

 (-227)ص« تحذير الخقاص مـ أكاذيب الؼصاص» (1)
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ما تسقر الخقؾ حتك »( قطعًة مـف، وهل التل فقفا مؼاتؾة الؿسؾؿقـ لؾروم 1411

قال اهلل تعالك: أسؾ سقػل--- »، وققلف: «إٓ طؾك الخقؾ، والرجؾ طؾك الرجؾ---

، وحؿؾ «وأكتؼؿ مـ طدوي، فقجعؾ اهلل لفؿ الدائرة طؾقفؿ، فقفزمفؿ اهلل---

مـ ,الحديث طؾك الحرب الطاحـة التل شـَّفا إمريؽان والربيطان وغقرهؿ 

َر  ,حؽقمات اإلسالمقةدول الؽػر والؿتحالػقـ معفؿ مـ ال طؾك العراق، وَبشَّ

َص: فزطؿ أن ذلؽ سقؽقن يف  الؿسؾؿقـ بلن الـصر لفؿ طؾك الؽػار، وَتَخرَّ

الشفر الؿذكقر بالذات: وبؾغـل ذلؽ طـ أحد الؿتصقفة الذيـ أضؾفؿ اهلل طؾك 

 ِطؾؿ، وٓ أدري مـ هق السابؼ إلك هذا التخرص مـفؿا؟

ؾؿ طاقؾ غققر أن يتحؼؼ الـصر وإن كـُت أتؿـل مع كؾ مس,وأكا 

لؾؿسؾؿقـ، وأن يرجع الؽػار طـ ديارهؿ مؼفقريـ مفزومقـ بػضؾ اهلل رب 

 أن ُألػَت كظَر إخقاين الؿسؾؿقـ أن مِـ الػتـ  ,العالؿقـ، فنكـل
َّ

أجد لزاًما طؾل

، ,أكثرها ضعقػة,التل أصابت كثقًرا مـ الؿسؾؿقـ: روايتفؿ بعض إحاديث 

س يف كشرات خاصة، حتك أوصؾ بعضفا َمـ ٓ طؾؿ طـده وإشاطتفا طؾك الـا

إلك الؿسؾؿقـ يف أمريؽا وغقرها مـ بالد الؽػر، وُسئؾُت طـ الؽثقر مـفا مـ 

هـاك أو غقرها مـ مختؾػ البالد، كفذا الحديث، فنكف ٓ يجقز روايتفا وكشرها 

َّٓ دخؾقا يفملسو هيلع هللا ىلصبقـ الـاس إٓ بعد أن يتحؼؼقا مـ ثبقهتا طـ الـبل   وطقد ققلف ، وإ

أ َمؼعَده ِمـ الـ ار»: ملسو هيلع هللا ىلص ًدا؛ فْؾقَتبق   -«َمـ َكَذب َطؾل  ُمتعؿِّ

، ولق أكف صح: ,وبخاصة رواية ابـ طساكر,فنكف ٓ يصح  كفذا الحديث:
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لؿ يجز تلويؾف وحؿؾف طؾك هذه الحرب: ٕكف صريح يف أكف يتحدث طـ قتال 

الذيـ يخرجقن  ، وقتالف لؾدجال والقفقدڠسقؽقن بقـ يدي كزول طقسك 

، فنن تلويؾ هذه ,كؿا جاء يف بعض إحاديث الصحقحة,معف مـ أصبفان 

, ملسو هيلع هللا ىلصإحاديث طؾك خالف دٓلتفا الظاهرة هق كقع مـ الؽذب طؾك قائؾفا 

 -,كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿ

ف  وبفذه الؿـاسبة أققل:  ,بعد ُهًدى كان طؾقف,بؾغـل طـ بعض َمـ تصقَّ

طؾك َوشؽ الخروج يف هذه إيام، وقد سؿك شفر  ڠأكف يصرح أن الؿفدي 

رمضان مـ هذه السـة! وهذا مـ تخرصاتف، أو وساوس شقطاكف: فنكف َغقب ٓ 

يعؾؿف إٓ اهلل، بؾ هق خالف ما تدلُّ طؾقف إحاديث الصحقحة، وما تؼتضقف ُسـَّة 

ھ ھ ے ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴  ﴿اهلل الؽقكقة التل مـفا ما أفاده ققلف تعالك: 

 اهـ----« [11الرطد: ] ﴾﮵﮶

لباين 29) ع: دواطل تخريج ٕا لبعض إحاديث  $( وبشؽؾ طام وُمقسَّ

 «:الـصح ٕئؿة الؿسؾؿقـ وطامتفؿ»كاكت ٕجؾ أسباب معقـة، ومـ باب 

 (:6558( حديث رقؿ )14.23« )ةالسؾسؾة الضعقػ»ققلف يف  فؿثاًل:

، 7.245حديث الرتجؿة يف مقضعقـ مـف )« الػتح»طزا الحافظ يف  تـبقف(:»)

( إلك الحاكؿ، وسبؼف إلك ذلؽ الحافظ ابـ كثقر، ولؽـف قركف بتحػظ غريب غقر 261

هذا حديث غريب مـ (: »3.255معتاد، فؼال بعدما ساقف مـ رواية البقفؼل بنسـاده )

ـ أصحاب هذا القجف، ل  «!,كؿا يروى,، وقد أخرجف الحاكؿ «الســ»ؿ يروه أحد م
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لعؾف يعـل رواية البقفؼل طـف، وحقـئذ فال فائدة ُتذكر « كؿا يروى» فؼقلف:

مـف خقر مـ إصالق الحافظ طزوه  ,أو الؼقد,مـف: وطؾك كؾ حال، ففذا الؼقل 

ف، فلوهؿ حسـف ولقس فقف، ثؿ إكف سؽت طـ« مستدركف»لؾحاكؿ، ٕكف يقهؿ أكف يف 

 -,كؿا تؼدم,طؾك إقؾ طـده، ولقس كذلؽ 

ولؼد كان هذا مـ الدواطل طؾك إخراجف، والؽشػ طـ طؾتف، واقرتن مع ذلؽ 

 اهـ-« آستطراد لذكر أحاديث صحقحة تدل طؾك كؽارتف- واهلل ولل التقفقؼ

 (:13/36« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $وققلف 

لحديث: أكـل رأيت ابـ الجقزي قد ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا ا»

تؾبقس »ساقف مساق الُؿسؾَّؿات يف رده طؾك محؿد بـ صاهر الؿؼدسل يف كتابف 

 اهـ-«--« إبؾقس

( حديث رقؿ 13/31« )السؾسؾة الضعقػة»يف  -أيًضا- $وققلف 

(6213:) 

وإن مـ غرائب التخريجات، وضحالة التحؼقؼات: الخؾط يف التخريج »

رتجؿة الؿـؽر، والحديث الؿحػقظ الخالل مـ اإلكؽار، والحؽؿ بقـ حديث ال

, 1.352« )مقارد الظؿآن»ذلؽ ما فعؾف الؿعؾؼان طؾك صبعتفؿا الجديدة لـ

(: فنهنؿا خَؾَطا يف التخريج بقـفؿا، وأوهؿا الؼراء بلهنؿا صحقحان 353

بالشقاهد التل خرجاها، دون أن يسققا ألػاظ أكثرها، ولق أهنؿا فعال ذلؽ، لؿا 

ا مـ الؼراء: وأما العامة فالبد مـ التصريح لفؿ بذلؽ ت ـبف لؾـؽارة إٓ الؼؾقؾ جدًّ
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، وهمٓء الؿتخصصقن يف طؾؿ الجرح والتعديؾ،  ,كؿا ٓ يخػك, َٓ ولَِؿ 

 لؿ يـتبفقا لذلؽ؟! ,فقؿا ُيظـ,والتضعقػ والتصحقح 

ـ لف---  هـ-ا« وقد سبؼفؿ إلك مثؾف الشقخ شعقب، وَمـ تحت يده مـ الؿعاوكق

َطزُمف طؾك  لبعض األحاديث: $( مـ دوافع تخريج األلباين 32)

 تحؼقؼ أساكقد السقرة الـبقية وتؿققز الصحقح فقفا مـ الضعقػ:

 (:13/362« )السؾسؾة الضعقػة»يف  $قال 

ولذلؽ فنكؽ يف الققت الذي تجد يف كؾِّ طؾؿ العشرات بؾ الؿئات مـ »

ريج إحاديث وتؿققز صحقحفا مـ الؿملِّػقـ، ٓ تجد مِـ الؿملػقـ يف تخ

ضعقػفا إٓ أقؾَّ مِـ الؼؾقؾ، وأما يف السقرة ففق مؿا لؿ َيطرق باَبف أحد فقؿا 

ر لل أكـل شرطُت يف هذا الؿشروع العظقؿ وأكا بعقٌد طـ  طؾؿُت، ولؼد كان ُقدِّ

ا تقسر لل  بؾدي وكتبل وَمراجعل، وقطعُت فقف شقًصا جقًدا: كحق الثُُّؾث، ثؿ لؿَّ

لعقدة إلك بؾدي: َصرفـل طـف مشاريعل الِعؾؿقة إخرى، ولساُن حالل يؼقل: ا

 اهـ---« [016]البؼرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿

 وبعُد:

لقٓ طؾؿاء الحديث ٓختؾط الصحقح بالضعقػ، واختؾط الحابؾ »

َـّ اهلل  ققَّض لفذه إمة طؾؿاء بقَّـقا بالـابؾ، ولعاش الـاس يف َحْقص وَبْقص، لؽ

 «-لؾـاس الصحقح مـ الضعقػ، وهؿ ورثة إكبقاء
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 (:1/13« )كتاب الؿجروحقـ»يف  $قال أبق حاتؿ الُبستل 

فنن أحسـ ما يدخر الؿرء مـ الخقر يف العؼبك، وأفضؾ ما يؽتسب بف »

الذخر يف الدكقا، حػظ ما يعرف بف الصحقح مـ أثار، ويؿقز بقـف وبقـ 

ؿقضقع مـ إخبار، إذ ٓ يتفقل معرفة السؼقؿ مـ الصحقح، وٓ استخراج ال

ثقـ والثؼات، وكقػقة ما كاكقا طؾقف  الدلقؾ مـ الصريح، إٓ بؿعرفة ضعػاء الؿحدِّ

 اهـ-« يف الحآت

 (:1/32« )الؿجروحقـ»يف  $وقال 

ففذه طـاية هذه الطائػة بحػظ الســ طؾك الؿسؾؿقـ، وذبِّ الؽذب طـ »

، ولقٓهؿ لتغقَّرت إحؽام طـ ســفا حتك لؿ يؽـ يعرف أحد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسق

 اهـ-« َمخرج صحقحفا مـ سؼقؿفا---

 

* * *
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َ
َصري ـتس اهلل اىد

َ
 تيش اىٓ

 (1)-ـفا اهلل ـِّ-ُضٗو دٌؼق 

                                           

قبل العبدري كسًبا الفرري  (1) د يقسػ طبد اهلل بـ جامع الشَّ هق: أبق طبد الرحؿـ طبد اهلل محؿَّ

يف مديـة )َهَرر( بدولة إثققبقا )الحبشة سابًؼا(،   م(1915سـة )مقصـًا الؿعروف بالحبشل، ولد 

، ضال مضؾ، ألَّػ كتًبا لبـان يف فرقة إحباش شافعل الؿذهب، أشعري الؿعتؼد، ممسس

ؼ ويمثِّؿ فقفا جؿقع الصحابة الذيـ قاتؾقا طؾقًّا  الدلقؾ الشرطل طؾك »، مـفا ما أسؿاه ڤيػسِّ

صؾحة ويـسب فقف أم الؿممـقـ طائشة و« إثبات طصقان مـ قاتؾفؿ طؾل مـ صحابل أو تابعل

د جؾقًّا، ويف كتب أخرى  والزبقر الؿبشريـ بالجـة إلك العصقان والبغل والظؾؿ والتؿرُّ

« بغقة الطالب»و« الدلقؾ الؼقيؿ»و« الؿطالب القفقة»و« إضفار العؼقدة»و« صريح البقان»كـ

، وكذا خالد بـ القلقد ومعاوية بـ أبل سػقان وطؿرو بـ العاص إٓ أكف «الؿؼآت السـقة»و

 ب الػريؼ إول إلك التقبة ويـسب الػريؼ الثاين إلك مقتة الجاهؾقة، وهذا كؾُّف ترفُّض قبقح-يـس

ر العديد مـ طؾؿاء أهؾ السـة والجؿاطة، طؾك رأسفؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، فؼد  كؿا كػَّ

حؽؿ طؾقف بلكف كافر، وجعؾ مـ أول القاجبات طؾك الؿؽؾػ أن يعتؼد كػره ومـ اتبعف: 

حذر مـ كتبف أشد التحذير، كؿا يرى أن شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد القهاب كافر، ولذلؽ ي

ضفر يف كجد رجؾ ضال مضؾ يدطك محؿد بـ طبد القهاب، قرأ كتب أحؿد »ومؿا قال فقف: 

بـ تقؿقة الحراين فتلثر بف وبعؼائده الؽػرية، فاتبع الفقى وتبعف طؾك ذلؽ شرذمة قؾقؾة تدطق 

 (-35: 27)مجؾة مـار الفدى( )«- حؽؿقا بؽػر طبد اهلل بـ طؿرإلك الؽػر والضالل، ف

مجؾة مـار »وكذلؽ يرى أن الشقخ العالمة محؿد كاصر الديـ إلباين كافر، كؿا يؼقل يف 

 (، ولف غقر ذلؽ مـ الطامات والضالٓت-234.ص3)طدد « الفدى الحبشقة

، فؼد صدرت $ة ابـ باز وقد حذر العؾؿاء مـف ومـ فرقتف، ومـفؿ سؿاحة الشقخ العالم

 هـ( جاء فقفا ما يؾل:35.15.1456بتاريخ  2392.1طـف فتقى رقؿ )
= 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B4_(%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%A8%D8%A7%D8%B4_(%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A9)
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86
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ضفرت حديًثا يف لبـان إلحقاء مـاهج  ،صاحب فِرقة أو صائػة )إحباش(

قفقة، هبدف  إفساد العؼقدة وتػؽقؽ َوحدة الؿسؾؿقـ، وكؿا أهِؾ الؽالم والصُّ

َطِؿؾ هذا الرجؾ طؾك َبثِّ إحؼاد وكشر الػتـ بسبب ترويجف لؿذاهب أهؾ 

اإلسالم  التصقف الباصـقة والرفض، ولفؿ أفؽار ومعتؼدات يخالػقن فقفا أهَؾ 

 -وهؿ مـفؿ براء

ؼقـ، ومـ أهؾ العؾؿ الشقخ إَلْ  يف  $َباكِل وردَّ طؾقفؿ أهُؾ العؾؿ الؿحؼِّ

اهلل  ، َردَّ فقفا طؾك الؿدطق طبد«الرد طؾك التعؼب الحثقث»رسالة لف بعـقان: 

ِعقَػة وأثار  الحبشل، وبقَّـ ضالٓت الؼقم واستدٓلفؿ بإحاديث الضَّ

 القاهقة-

                                           

إن صائػة إحباش صائػة ضالة، ورئقسفؿ الؿدطق طبد اهلل الحبشل معروف باكحرافف » =

وضاللف، فالقاجب مؼاصعتفؿ وإكؽار طؼقدهتؿ الباصؾة وتحذير الـاس مـفؿ ومـ آستؿاع لفؿ 

 -(12لعبد الرحؿـ دمشؼقة )ص« الحبشل شذوذه وأخطاؤه»اكظر: «- نأو قبقل ما يؼقلق

 مـ مملػات هذا الضال:

مختصر طبد اهلل الفرري »، «الدلقؾ الؼقيؿ طؾك الصراط الؿستؼقؿ»، «الصراط الؿستؼقؿ»

صريح البقان »، «بغقة الطالب لؿعرفة العؾؿ الديـل القاجب»، «الؽافؾ بعؾؿ الديـ الضروري

، «الؿؼآت السـقة يف كشػ ضالٓت أحؿد بـ تقؿقة»، «خالػ الؼرآن يف الرد طؾك مـ

، «إضفار العؼقدة السـقة يف شرح العؼقدة الطحاوية»، «الؿطالب القفقة شرح العؼقدة الـسػقة»

كصرة التعؼب الحثقث طؾك مـ »، «التعؼب الحثقث طؾك مـ صعـ فقؿا صح مـ الحديث»

 «-زكقة يف مقلد خقر الربيةالروائح ال»، «صعـ فقؿا صح مـ الحديث

هـ( الؿقافؼ لؾثاين مـ سبتؿرب طام 1429وفاتف: ُتقيف فجر يقم الثالثاء الثاين مـ رمضان طام )

 .م( يف مـزلف ببقروت، طـ ثؿاكقة وتسعقـ طاًما2558)
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ِعقَػة»يف مؼدمة  $فؼال األَْلَباكِل  ْؾِسَؾة الض   (:32)ص« السِّ

، بقَّـت فقفا خطله يف ذلؽ بلسؾقب طؾؿل «التؿدن»فَرددُت طؾقف يف مجؾة »

كزيف، خالًفا لؿا جرى هق طؾقف يف رسالتف، ثؿ كشركا يف ذلؽ رسالة مػردة بعـقان 

دُّ طؾك التعؼُّب الحثقث» ، فؿـ شاء آصالَع طؾك الحؼقؼة فؾقرجع إلقفا، (1)«الرَّ

ا َيَؽْد َيـَْتفل َصَؾع طؾقـ ا فضقؾة الشقخ الحبشل ويف أثـاء كشركا الرد يف الؿجؾة ولؿَّ

بِّ وآفرتاء «ُكصرة التعؼب الحثقث»آخر سؿاه:  دٍّ برَ  ، شحـف بالُؿغالطات والسَّ

والخروِج طـ الرد بالتل هل أحسـ، حتك لؼد أكذرين بسقء الخاتؿة إن أكا 

استؿررُت طؾك هنجل العؾؿل الؿخالػ لَػفؿف وطؾؿف! فؾؿا رأيُت ذلؽ صرفت 

أخرى: حرًصا مـل طؾك الققت، كؿا بقـتف يف خاتؿة ردي الـظَر طـ الرد طؾقف مرة 

 «-الؿشار إلقف، ولعؾـا كذكر بعض شبفاتف---

مجؿقع »كؿا يف , $وكـؼؾ كالًما طظقًؿا لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

كف مِـ آَكِد أيف وجقب الرد طؾك أهؾ البدع، و ,(28.231,233« )الػتاوى

 القاجبات:

الؿؼآت الؿخالػة لؾؽتاب والسـة، أو ثؾ أئؿة البدع مـ أهؾ ومِ »--- 

العبادات الؿخالػة لؾؽتاب والسـة: فنن بقان حالفؿ وتحذير إمة مـفؿ واجب 

                                           

رد فقف « التعؼب الحثقث طؾك مـ صعـ فقؿا صح مـ الحديث»كتاب طبد اهلل الحبشل معـقن بـ (1)

كعؿ الؿذكر »يف حؽؿف بالقضع طؾك حديث السبحة، وهق حديث:  $مة إلباين طؾك العال

دل فقف طؾك جفؾف وكِْبره وطـاده وشدة « كصرة التعؼب الحثقث»، ثؿ أطؼبف بؽتاب «السبحة

 تعصبف لؿعتؼده الباصؾ-



 
ث»يف  40

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
باتػاق الؿسؾؿقـ، حتك ققؾ ٕحؿد بـ حـبؾ: الرجؾ يصقم ويصؾل ويعتؽػ 

أحب إلقؽ أو يتؽؾؿ يف أهؾ البدع؟ فؼال: إذا قام وصؾك واطتؽػ فنكؿا هق 

  أهؾ البدع فنكؿا هق لؾؿسؾؿقـ، هذا أفضؾ-لـػسف، وإذا تؽؾؿ يف

ـ أن كػع هذا طام لؾؿسؾؿقـ يف ديـفؿ مـ جـس الجفاد يف سبقؾ اهلل: إذ فبقَّ 

تطفقر سبقؾ اهلل وديـف ومـفاجف وشرطتف ودفع بغل همٓء وطدواهنؿ طؾك ذلؽ 

واجب طؾك الؽػاية باتػاق الؿسؾؿقـ، ولقٓ مـ يؼقؿف اهلل لدفع ضرر همٓء 

لديـ، وكان فساده أطظؿ مـ فساد استقالء العدو مـ أهؾ الحرب: فنن لػسد ا

همٓء إذا استقلقا لؿ يػسدوا الؼؾقب وما فقفا مـ الديـ إٓ تبًعا، وأما أولئؽ 

 «-ففؿ يػسدون الؼؾقب ابتداء---

َكتب طـ الؼقم الػاضُؾ الدكتقر سعد بـ طؾل الشفراين حػظف  ـوأفضؾ مَ 

 ,فرقة إحباش: كشلهتا »الؼقم يف كتابف الـَّػقس: اهلل، حقث بقَّـ َضالٓت 

الذي كان أصؾ هذا الؽتاب طبارة طـ رسالة طؾؿقة لـَقؾ «- آثارها ,طؼائدها 

درجة الدكتقراه مـ قسؿ العؼقدة بجامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة، وحصؾ فقفا 

 «-امتقاز»طؾك درجة 

( ط: 1032 -1031وخالصة الؼقل فقفؿ حقث قال يف خاتؿة بحثف )ص

 )دار طالؿ الػقائد( لؾـشر والتقزيع:

اهلل الَفرري الحبشل أحُد رءوس البدطة والػتـة يف هذا العصر،  * أن طبد

يشفد طؾقف بذلؽ تاريخف يف َهَرر، حقـ سعك يف إغالق الجؿعقة القصـقة 
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اإلسالمقة، وتؽػقر دطاهتا وكبزهؿ بالقهابقة! كؿا تشفد طؾقف كتبف وأققالف الؿؾقئة 

الخرافات والبدع، وتاريخف هق وأتباطف يف لبـان وخارج لبـان مؾلء بالصراطات ب

 والػتـ وضرب إبرياء وشؼ َصػِّ الؿسؾؿقـ وتعؿقؼ الخالفات فقؿا بقـفؿ-

وهؿ ,وبعد كتابة هذه الـتقجة اصؾعُت طؾك فتقى ٕطضاء الؾجـة الدائؿة 

 لجابقا:اهلل الحبشل ف ُسئِؾقا فقفا طـ طبد ,مـ كبار العؾؿاء

الرجؾ الؿذكقر رجُؾ سقء، مـ رءوس البدطة والضالل يف هذا العصر، »

 ملسو هيلع هللا ىلصوقد جـَّد كػَسف وأتباطف لفدم طؼقدة الؿسؾؿقـ التل كان طؾقفا الـبل 

 (-19577فتقى رقؿ )«- وأصحابف والتابعقن---

 مـ أدطقاء العؾؿ، مصاب بداء الُعجب بالـػس  * أن طبد
ٌّ

اهلل الحبشل َدِطل

 حتك طؾك مشايخف مـذ شبابف، حتك صرده بعضفؿ- والتعالل

بفات الـؼؾقة والعؼؾقة والتل ُفتـ  * أن طبد اهلل الحبشل جؿع كثقًرا مـ الشُّ

ػفا مؿـ تؼدمف مـ الؿبتدطة، ففق بحؼ )جامع  هبا بعض الؿسؾؿقـ، وقد تؾؼَّ

 لؾشبفات(، ولقس كؿا يزطؿ أكف )خادم طؾؿ الحديث(-

كات الفائؾة التل لديفؿ يف بقئة مـفارة * أن كشاط إحباش واإلمؽا

ا يمكد وجقد أيٍد خػقة تدطؿفؿ-  اقتصاديًّ

* أن معرفة اهلل طـد إحباش هل أول واجب طؾك الؿؽؾػ، وأهنا كظرية، 

واتبعقا مـفج الؿتؽؾؿقـ يف آستدٓل طؾك وجقد اهلل بدلقؾ حدوث الجقاهر 

 وإطراض-
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هتؿامفؿ بتؼرير تقحقد الربقبقة * إغػال إحباش لتقحقد إلقهقة، وا

 بطرق غقر شرطقة-

* تحريػ إحباش مصطؾحات شرطقة مفؿة طـ معاكقفا الصحقحة 

غقا شركقاهتؿ وبدطفؿ، ومؿا حرفقه  التقحقد، واإللف، والعبادة، والدطاء، »لُقسقِّ

زوا صؾب ما لؿ َتْجِر بف العادة مـ «وآستعاكة، وآستغاثة، وآستعاذة ، وجقَّ

 قات-إم

ر الحبشل صػات اهلل تعالك القاجب معرفتفا يف ثالث طشرة صػة، * حَص 

ر َمـ يـؽرها-  وكػَّ

َل  إحباش بعَض صػات اهلل تعالك الثابتة بالؽتاب والسـة وإجؿاع  * أوَّ

سؾػ إمة، وهل: العؾق، وآستقاء، والـزول، والؽالم، والقجف، والقدان، 

جؾ، والغضب، والرض يف ِجفٍة،  ك- كؿا أكؽر أن ُيرى اهلل والَؼدم، والرِّ

 وقد تلثَّر بالؿتؽؾؿقـ وخصقًصا إشاطرة والؿاتريدية-

، وإكؿا جربيؾ هق * أكؽر إحباش أن يؽقن الؼرآن كالم اهلل 

الذي طبَّر طـ كالم اهلل: ٕن كالم اهلل طـدهؿ: معـًك واحد قديٌؿ أزلِل، لقس لف 

لقس بَحرٍف وصقت، وإكؿا هق كالم كػسل، تعؾؼ بؿشقئتف تعالك وقدرتف، وأكف 

 وهق يف هذا متلثر بإشاطرة والؿاتريدية-

يؿان طـد إحباش: التصديؼ بالؼؾب وققل الؾسان، فلخرجقا العؿؾ * اإل

مـ اإليؿان وقالقا: ٓ يزيد وٓ يـؼص وٓ ُيستثـك فقف، وأكف ٓ فرق بقـ اإلسالم 
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والجؿاطة، وهق أن اإليؿان ققل واإليؿان، وهذا مخالػ لؿذهب أهؾ السـة 

وطؿؾ، يزيد بالطاطة ويـؼص بالؿعصقة، ويجقز آستثـاُء فقف طؾك سبقؾ طدم 

تزكقة الـػس، وأما اإلسالم واإليؿان فنهنؿا متالزمان: إذا اجتؿعا افرتقا، وإذا 

 افرتقا اجتؿعا-

روا الُؿعقَّـ ولؿ  * أن إحباش اكحرفقا يف التؽػقر اكحرافاٍت خطقرة، فؽػَّ

بفة، كؿا كػروا مـ أكؽر صػات اهلل الثابتة بالعؼؾ دون  َيعذروا بالجفؾ أو بالشُّ

 الـؼؾ، ولق جاهاًل، بؾ كػروا مـ أثبت طؾقَّ اهلل تعالك طؾك خؾؼف-

غ إحباش الحؽَؿ بغقر ما أكزل اهلل، بؾ ويؼػقن مدافعقـ  ,* سقَّ

ؿقـ لؾؼقاكقـ القضعقة البشرية بد ,وبشراسة  ًٓ طـ الشريعة اإللفقة-طـ الُؿحؽِّ

ر إحباش طؼقدَة إشاطرة يف الؼقل بالؽْسب، وكػل وجقد قدرة  * قرَّ

 العبد ممثرة يف الػعؾ، كؿا وافؼقهؿ يف إكؽار السببقة-

* يعتؼد إحباش أن إثبات الـبقة يؽقن بالؿعجزة فؼط، وٓ شؽ أن 

قة يف الؿعجزة الؿعجزات دلقٌؾ صحقح لتؼرير الـبقة، ولؽـ حصر إثبات الـب

فؼط غقر صحقح، بؾ هق باصؾ شرًطا وطؼاًل، وهـاك دٓٓت كثقرة إلثبات الـبقة 

 بغقر الؿعجزة-

* يؿتـع الحبشل مـ الؼقل بعدالة جؿقع الصحابة، وخصَّ بالعدالة الطبؼة 

، والذي ڤالعؾقا مـفؿ، وذلؽ لقتؿؽـ مـ الطعـ يف معاوية بـ أبل سػقان 

ور والباصؾ واتَّفؿف اهتامات جائرًة-خاض الحبشل يف ِطرضف بال  زُّ
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ـ إحباش كثقًرا مـ البدع اطتؿاًدا مـفؿ طؾك تؼسقؿ البدطة إلك:  * ُيحسِّ

 حسـة وسقئة، مستـديـ يف ذلؽ لبعض الشبفات-

والتربك بآثاره،  ملسو هيلع هللا ىلص* تـاقض إحباش يف دطقاهؿ التقسَؾ بالـبل 

: ملسو هيلع هللا ىلصاجة لشػاطة الـبل وتؽػقرهؿ لؿـ يـؽر ذلؽ، ثؿ يزطؿقن بلهنؿ لقسقا بح

 ٕهؾ الؽبائر- ملسو هيلع هللا ىلصٕهنؿ مممـقن، وحصروا شػاطة الـبل 

ـ إحباش الطرق الصقفقة طؿقًما، وخاصة الطريؼة التل  * لؼد حسَّ

سؾؽقها ويبايع شقخفؿ الحبشل طؾقفا َمـ َتتؾَؿذ طؾك يديف يف لبـان ويف سائر 

فاطقة الؿؾقئة بالشركقَّ  َٓ وهل الطريؼة الرِّ  ات والبدع-إوصان، أ

* يدطق إحباش لشركقات الُؼبقرية وبَِدِطفؿ، مِـ دطاء إمقات وتقسؾ 

وتربك بالؼبقر، ويؼقمقن بالدطايات لألضرحة والؿؼامات لتعؿقؼ هذا الؿـؽر يف 

 قؾقب اتباطفؿ-

روه،  * أكثر إحباش مـ الطعـ يف شقخ اإلسالم أحؿد ابـ تقؿقَّة، وكػَّ

«! ت السـقة يف كشػ ضالٓت أحؿد ابـ تقؿقةالؿؼآ»فللَّػ شقخفؿ كتاب 

ر َمدَحفؿ- ف فقفا تراجؿ الُعؾؿاء وَزوَّ  حرَّ

د الشقخ محؿد بـ طبد اب  * صَعـ إحباش يف اإلمام الؿجدِّ ، $القهَّ

ُلقه ما لؿ يؼؾ، وقامقا بحرٍب َشعقاء ضد دطقتف اإلصالحقة إلك  وافرتوا طؾقف وققَّ

 تقحقد اهلل وكبذ اإلشراك بف-
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ره إحباش, $فتك الشقخ ابـ باز * أ ، فؼد أفتك فتقاه ,الذي كػَّ

 الشفقرة فقفؿ فؼال:

ة، ورئقسفؿ طبد» اهلل الحبشل معروف  إن صائػة إحباش صائػة ضالَّ

باكحرافف وضاللف، فالقاجب مؼاصعتفؿ وإكؽار طؼقدهتؿ الباصؾة وتحذير الـاس 

 «-مـفؿ ومـ آستؿاع لفؿ أو قبقل ما يؼقلقن

 افَتِت الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واالفتاء يف كؼاط:ولذا 

أن جؿاطة إحباش فرقة ضالة خارجة طـ جؿاطة الؿسؾؿقـ )أهؾ » ,

السـة والجؿاطة(، وأن القاجب طؾقفؿ الرجقع إلك الحؼ الذي كان طؾقف 

الصحابة والتابعقن يف جؿقع أبقاب الديـ يف العؿؾ وآطتؼاد، وذلؽ خقر لفؿ 

 «-وأبؼك

ٓ يجقز آطتؿاد طؾك فتاوى هذه الجؿاطة: ٕهنؿ يستبقحقن التديُّـ  ,

 بلققال شاذة، بؾ ومخالػة لـصقص الؼرآن والسـة-

طدم الثؼة بؽالمفؿ طؾك إحاديث الـبقية، سقاء مـ جفة إساكقد أو  ,

 مـ جفة الؿعاين-

يجب طؾك الؿسؾؿقـ يف كؾ مؽان الَحذُر والتحذير مـ هذه الجؿاطة  ,

الضالة، ومـ القققع يف حبائؾفا تحت أيِّ اسؿ أو شعار، واحتساب الـصح 

 «-ٕتباطفا والؿخدوطقـ هبا، وبقان فساد أفؽارها وطؼائدها
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 بعض الردود طؾك هذه الػرقة: (:12-11وقال الشقخ سعد الشفراين يف )ص

لؾشقخ طثؿان بـ « اهلل الحبشل الرد طؾك طبد»مذكرة يف أصقل الديـ  ,

: الؼ طبد ًٓ إضقاء »ادر الصايف، أحد طؾؿاء صرابؾس، وكان قد أسؿاه أوَّ

الساصعة طؾك ما يف كتاب الدلقؾ الؼقيؿ طؾك الصراط الؿستؼقؿ مـ أفؽار زائػة 

 «-وطؼائد زائغة

 «-إثبات طؾق الرحؿـ مـ ققل فرطقن لفامان» ,

ـَّة» ,  «-إصالق إِطـَّة يف الؽشػ طـ مخالػات الحبشل لؾؽتاب والسُّ

واتضح فقؿا بعد أن مملػف هق مػتل جبؾ لبـان الشقخ محؿد طؾل الجقزو، 

ولؿ يذكر اسؿف ابتداء لشدة العداء فقؿا بقـف وبقـ إحباش، ولذا ُصقدر الؽتاب، 

 مؿـقع مـ لبـان-

اهلل، وهق كتقب  ُكتب طؾقف: إطداد.طبد الرحؿـ بـ طبد« إحباش» ,

 ش-صغقر لؾتعريػ بشؽؾ مختصر بػرقة إحبا

 لؾدكتقر محؿقد سالؿ طبقدات-« تاريخ الػرق وطؼائدها» ,

وكان « الؿقسقطة الؿقسرة يف إديان والؿذاهب وإحزاب الؿعاصرة» ,

 «-إحباش»مـ ضؿـفا 

,الرحؿـ دمشؼقة  وأبرز َمـ كتب طـ الحباش يف طصركا الشقخ طبد ,

ى لفذه الطائػة بالرد والـؼد بعد ,جزاه اهلل خقًرا  ة كتب:فؼد تصدَّ
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 «-اهلل الحبشل الرد طؾك طبد» ,

 م(-1989« )الحبشل شذوذه وأخطاؤه» ,

 م(- 1995« )بقـ أهؾ السـة وأهؾ الػتـة» ,

 م(- 1992« )شبفات أهؾ الػتـة وأجقبة أهؾ السـة» ,

 «-مقسقطة أهؾ السـة يف كؼد أصقل فرقة إحباش ومـ وافؼفؿ مـ أصقلفؿ» ,

 

* * *
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  ىهٔجصياىٍسـٔ ٌدٍس زاْس ا

 (1)-ـفا اهلل ـِّ-

                                           

محؿد زاهد بـ الحسـ بـ طؾل الؽقثري: فؼقف حـػل، جركسل إصؾ، لف اشتغال بإدب  (1)

قر، ولد وكشل يف قرية مـ أطؿال )دوزجة( بشرقل أستاكة، وتػؼف يف جامع )الػاتح( والس

س فقف، وتقلك رياسة مجؾس التدريس، واضطفده )آتحاديقن( يف خالل  بأستاكة، ودرَّ

الحرب العامة إولك، لؿعارضتف خطتفؿ يف إحالل العؾقم الحديثة محؾ العؾقم الديـقة، يف 

ولؿا ولل )الؽؿالققن( وجاهروا باإللحاد، أريد اطتؼالف، فركب إحدى أكثر حصص الدراسة، 

 م(- 1922هـ =  1341البقاخر إلك اإلسؽـدرية )سـة 

وتـؼؾ زمـًا بقـ مصر والشام، ثؿ استؼر يف الؼاهرة، مقضًػا يف )دار الؿحػقضات( لرتجؿة ما 

د العربقة والرتكقة والػارسقة فقفا مـ القثائؼ الرتكقة إلك العربقة- وتقيف بالؼاهرة- وكان يجق

والجركسقة، ويف كطؼف بالعربقة لؽـة خػقػة- لف تعؾقؼات كثقرة طؾك بعض الؿطبقطات يف أيامف، 

تلكقب الخطقب طؾك ما ساقف يف ترجؿة أبل »يف الػؼف والحديث والرجال- ولف تآلقػ، مـفا: 

الـؽت الطريػة يف »، و«تاريخ بغداد»ويعـل بالخطقب صاحب « ط –حـقػة مـ إكاذيب 

آستبصار يف التحدث طـ الجرب »، و«ط –التحدث طـ ردود ابـ َأبل َشْقَبة طؾك أبل حـقػة 

، ورسائؾ يف تراجؿ )اإلمام زفر( و)أبل يقسػ الؼاضل( و)محؿد بـ الحسـ «ط –وآختقار 

كؾفا  الشقباين( و)البدر العقـل( و)اإلمامقـ الحسـ بـ زياد ومحؿد بـ شجاع( و)الطحاوي(

« ط –مؼآت الؽقثري »مطبقطة- ولف كحق مئة مؼالة جؿعفا السقد أحؿد خقري يف كتاب 

هـ(- 1371، تقيف سـة )«ط –الؽقثري وتعؾقؼاتف »وتـاولف بعض الػضالء بالـؼد، يف كتاب 

 (-1178 ,1173)ص« كثر الجقاهر والدرر»(، و6.129« )إطالم»اكظر: 

الؽقثري وتعديف »مـف كثقر مـ العؾؿاء، واكظر كتاب  وهذا الؽقثري جفؿل بغقض، وقد حذر

لـخبة مـ كبار أهؾ العؾؿ، وراجع أيًضا: « طؾك الرتاث وبقان حالف يف مملػاتف وتعؾقؼاتف
= 
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ْقخ األَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ذكره الش   ( حقث قال:81/ص1)ج« الض 

أكف مع َسعة طؾؿف َيغؾب  ,يعـل الؽقثري,ومِـ طجقب أمر هذا الرجؾ »

ب لؾؿذهب ضد أكصار السـة وأتباع الحديث، الذيـ يرمقفؿ  طؾقف الفقى والتعصُّ

ض إحقان َيؿقؾ الك تؼقية أحاديث ُمعتؿًدا طؾك فَتراه يف بع !«الَحشقيَّة»ضؾًؿا بـ

وتساهؾ الحاكؿ وابـ حبان يف التَّصحقح )تقثقؼ ابـ حبان--- وهق الؼائؾ: 

حف أو (مشفقر ه وإن كان ابـ حبان صحَّ - فنذا كان الحديث طؾقف ٓ لف فرتاه يردُّ

 اكتفك-« وثَّؼ رواتف!!!

هذا العصر، كاشر لؾبدع، رْمز التعصب والتؼؾقد، حامؾ لقاء الَجفؿقة يف 

ل طؾقف أهؾ البدع كثقًرا، وبخاصة إشعرية والؿاتريدية  ويثـل طؾك أهؾفا، ُيعقِّ

فض يحتجقن بؽالمف ضد  والصقفقة وغقرها مـ الػرق الضالة، وبخاصة أهؾ الرَّ

 أهؾ السـة والجؿاطة، ومحاربتف ٕهؾ الحديث وأطالم السـة والتقحقد-

ْقخ ولؼد بقَّـ تحامؾف طؾك أه ؾ الحديث َجؿٌع مِـ أهؾ العؾؿ، ومـفؿ الشَّ

، «بقان تؾبقس الؿػرتي محؿد زاهد الؽقثري»أحؿد الُغؿاري يف كتاب سؿاه 

، وكذلؽ «مؼدمة التـؽقؾ»، وإَْلبَاكِل يف «التـؽقؾ»وكذلؽ اإلمام الُؿعؾِّؿل يف 

ْقخ بؽر أبق زيد يف كتابف  يف الرد طؾك « إمة براءة أهؾ السـة مـ القققعة يف طؾؿاء»الشَّ

ْقخ وتؾؿقذه طبد قْخ اإلمام ابـ باز  الشَّ  -$الػتاح أبق غدة الؽقثري- وقدم لف الشَّ

هاجؿ الؽقثري ُجؿؾًة مـ طؾؿاء طصره بدافع العصبقة لؿذهبف الحـػل، 

                                           

 -$لؾعالمة الؿعؾؿل القؿاين « التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ» =
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فؽؾ مـ يخالػ مذهبف واطتؼاده َصاَل طؾقف وجال، ولؿ َيسؾؿ مـف أحد مـ 

لؿعاصريـ، ويف تعالقؼف مـ خالل تتبعل فنكف بال الؿتؼدمقـ أو الؿتلخريـ أو ا

قققد وٓ ضقابط شرطقة، ففق يقثِّؼ تارة ويضعِّػ تارة طؾك هقاه، وأخطل يف 

جفقد »تراجؿ كثقرة كؿا استظفره إستاذ ضقػ اهلل الؿـاصقر يف رسالتف 

 (-255 ,254)ص« الؽقثري يف طؾقم الحديث

 (:30)ص« لجفؿقة والؿشبفةاختالف الؾػظ والرد طؾك ا»وكؿا يف كتاب 

ره، ومـ أراد بف غقر ذلؽ حقَّره»---   «-وَمـ أراد اهلل تبصقره بصَّ

( راٍو أخطل فقفؿ أو وِهؿ، كؿا كبَّف 255وذكر أكف وقػ طؾك ما يزيد طؾك )

ْقخ أحؿد « ذيقل التذكرة»طؾك أغالصف وأخطائف يف تعؾقؼاتف طؾك  العالمُة الشَّ

 «-واإليؼاظالتـبقف »رافع الطفطاوي يف 

قْخ إسؿاطقؾ صربي يف كتابف  « مققػ الِعؾؿ»وأما اطتزالقَّتُف فؼد كشػفا الشَّ

(3.392-) 

زاهد الؽقثري وآراؤه آطتؼادية: » وكذلؽ رسالة األخ طؾل الػفقد:

 (:8، فؼال )ص«ض وَكْؼدَطرْ 

ْقخ محؿد زاهد » وهذه الدراسة تتـاول َطؾًؿا مـ أطالم طصره، وهق الشَّ

هـ( حقث إكف كان مـ أشد الؿـافحقـ طـ مذهب 1296,1371الؽقثري )

الؿاتريدية، ولف أثر كبقر طؾك أبـاء طصره--- والؽقثري أدرك إحقاء الدطقة 

السؾػقة بؿصر، وكان شديد الؿعارضة لفا، فتجده يـؽر صبع الؿخطقصات 
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ـَّة»السؾػقة، ويتللؿ إلخراجفا، مثؾ  « لرماكؼض الد»لعبد اهلل بـ أحؿد، و« السُّ

ٓبـ ُخزيؿة، وكتب شقخ اإلسالم، وغقرها، والتل َكِشط « التقحقد»لؾدارمل، و

ًٓ بعـقان:  تحذير »طؾؿاء السؾػ إلخراجفا وصبعفا، حتك إكف َكتب يف ذلؽ مؼا

 ، ويؼصد بف دطاة السؾػ رحؿفؿ اهلل-«إمة مـ دطاة القثـقة

 (:18-12وقال الدكتقر طؾل الػفقد يف مؼدمة رسالتف )ص

لؽقثري ردَّ وصعـ طؾك كثقر مـ أئؿة السؾػ قديًؿا وحديًثا، فؿـفؿ إن ا»

َمـ صعـ وَردَّ طؾقف، ومـفؿ مـ صعـ طؾقف وغَؿَزه، فَعؾ ذلؽ ٕجؾ إثباهتؿ 

صػات اهلل َوفؼ معتؼد السؾػ، فؼد رد طؾك ابـ خزيؿة، وطؾك سػقان الثقري، 

ؿل الؿشفقر ، وطؾك الحافظ صالح التؿق,(72« )تلكقب الخطقب»,وإوزاطل 

اهلل بـ أحؿد، وطؾك  ، وطؾك طبد,(114,187« )التلكقب»,بصالح َجَزرة 

 ًٓ ُمتَِّفًؿا إياه  ,(114,165« )التلكقب»,اإلمام ابـ أبل حاتؿ، فؼد رد طؾقف ُمطقَّ

 بالجفؾ بالتقحقد وسقء الؿعتؼد والتشبقف--- إلخ-

، وطؾك ,(148« )التلكقب»,وطؾك اإلمام ُطبقد اهلل الُعؽربي )ابـ بطة( 

تبقـ كذب »,، وطؾك مجاهد بـ جرب ,(16« )التلكقب»,طثؿان الدارمل 

« التلكقب»,وأبل حاتؿ  الدارقطـل، وطؾك ابـ الؿديـل و,(14« )الؿػرتي

، وُكعقؿ بـ حؿاد صعـ يف معتؼده، وأما صعقكف يف شقخ اإلسالم وتؾؿقذه ,(95)

ق يف رسائؾف وتعؾقؼات  ف-ابـ الؼقؿ فشلء كثقر متَػرِّ

ومِـ أهؿ الـؼاط طؾك تعؾقؼاتف طؾك الؽتب إمفات والتل َيحرص 
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 صابعقها طؾك إثبات حقاشقف:

حاول إرجاع معتؼد َمـ أثبت الصػات مـ السؾػ إلك جفؾ رواة  ,

الحديث وبساصتفؿ بسبب إطراب وغقرهؿ، فـؼؾقا أساصقر القفقد والـصارى 

 شبقف وشاع-، فُقجد التملسو هيلع هللا ىلصوالؿجقس، وربؿا رفعقها إلك الـبل 

 فـل يف بدطتف وآطتذار لف-عبد الجُ تربيره حال مَ  ,

 كػل وجقد مـ يعتؼد معتؼد الجفؿقة- ,

 وصػف لعصر الؿتقكؾ بلكف ضفقر لؾحشقية، فسبَّفؿ ودطا طؾقفؿ- ,

ثقها كسب بدطة التشبقف إلك الؿؼادسة )آل قدامة( الحـبؾققـ، وأهنؿ ورِ  ,

ام-  مـ ابـ كرَّ

ؿ إمة كؿا  , يليت: الؿالؽقة كؾفؿ أشاطرة، والشافعقة ثالثة أرباطفؿ قسَّ

ؾثفؿ أشاطرة، وثؾثفؿ ماتريدية، وأما الحـابؾة أشاطرة، وربع معتزلة، والحـػقة ثُ 

فِؼسؿ أشاطرة وبعضفؿ مػقضة، وأما غالبفؿ حشقية طؾك صريؼة السالؿقة 

امقة، لؽـفؿ اتصؾقا بعؾؿاء الؿسؾؿقـ-  الؽرَّ

لقست فؼط طؾك كتب الحديث والتاريخ، بؾ مـفا أن حقاشقف وتعؾقؼاتف  ,

طؾك كتب العؼقدة، وأشد مـ هذا إذا كاكت طؾك كتب لفا كقع اطتبار طـد طؾؿاء 

 السؾػ، ومـفا:

مـ  $لؾبقفؼل، وإن كان البقفؼل « إسؿاء والصػات»تعؾقؼف طؾك  ,
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بْ مـ متؼدمقفؿ الذيـ يثبتقن ما زاد طؾك ال ,كؿا هق معروف,إشاطرة، لؽـف   ع-سَّ

لؾؿؾطل، وهق كتاب سؾػل قديؿ غـل « التـبقف والرد»تعؾقؼف طؾك كتاب  ,

 طـ التعريػ-

 لؾبغدادي-« الَػرق بقـ الِػَرق»تعؾقؼف طؾك كتاب  ,

 ومؿا ال يدخؾ ضؿـ هذه الؽتب ولؽـ لف أثره:

ٓبـ الجقزي، وكؿ فقف مـ التشـقع والطعـ « دفع ُشبف التشبقف»كتاب  ,

 والؿغالطات!

 ٕبل الؿعالل الجقيـل-« العؼقدة الـظامقة»ؾقؼف طؾك كتاب تع ,

 لؾباقالين-« اإلكصاف يف ما يجب اطتؼاده»تعؾقؼف طؾك كتاب  ,

 ٓبـ الجقزي السبط-« آكتصار والرتجقح»تعؾقؼف طؾك كتاب  ,

أن الؽقثري يـسب بعض إمقر آطتؼادية إلك السؾػ، وهل لقست  ,

ل معتؼد الؿتؽؾؿقـ مـ أشاطرة أو ماتريدية طؾك معتؼد  مـ معتؼدهؿ، وُيـَزِّ

السؾػ، ويستدل ببعض ما كؼؾ طـ السؾػ طؾك ضقء مـفج الؿتؽؾؿقـ، ففق 

 ،يؼرر معتؼد إشاطرة أو الؿاتريدية وربؿا الجفؿقة، مثؾ: آستقاء والـزول

 طؾك أن هذا مذهب أئؿة السؾػ-

إمر باٍق إلك  تلثر بعض أهؾ طصره وَمـ بعدهؿ بؽتبف وأققالف، وهذا ,

الققم، وثـاؤهؿ طؾقف وتؼريظفؿ كتبف، كثـاء محؿد أبل زهرة، اكظر: مؼدمة 
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يف « اإلشػاق»(، وتضؿقـ شبقر أحؿد كتاب الؽقثري 14,21« )الؿؼآت»

، وشبقر أحؿد لف تػسقر لؾؼرآن الؽريؿ بالؾغة «فتح الؿؾفؿ يف شرح الؿسؾؿ»كتابف 

 إردو، وهق مـ طؾؿاء إحـاف-

ديد بعض الـاس مؼقٓت هل مـ آراء الؽقثري، مثؾ ققل: )الالَّ تر ,

ْقخ البقصل وغقره، يؼقل أحدهؿ: وهق ققل لق  مذهبقة قـطرة الالَّ ديـقة(، قالفا الشَّ

جؿع أحؿد « مؼآت الؽقثري»تدبَّره الؿـصػ لقجده مـ جقامع الؽؾؿ- 

 (-84خقري )

اف الؿبتدع طؾك كتاب ابـ الجق , « دفع شبف التشبقف»زي تعؾقؼات السؼَّ

ة بالؼذة إٓ قؾقاًل   -هق كالم الؽقثري حْذَو الُؼذَّ

,لؿ أجد » (:18-10ويؼقل الؿملػ طـ سبب اختقار الؿقضقع )ص

 َمـ تـاولف بدراسة طؾؿقة كؼدية يف مسائؾ آطتؼاد إٓ: ,فقؿا أطؾؿ

لؾطالب.ضقػ اهلل الؿـاصقر، وهل « جفقد الؽقثري يف طؾؿ الحديث» ,

 طـ رسالة ماجستقر، وهل يف بقان جفقده وآرائف يف الحديث-طبارة 

مة « التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ» , لؾشقخ العالَّ

 الرحؿـ الُؿعؾِّؿل- طبد

محؿد الخؿقس، وهل .د« بقان مخالػة الؽقثري ٓطتؼاد السؾػ» ,

ا، كاكت َطرًضا لبعض آرائف دون مـاقشة أو حصر-  رسالة صغقرة جدًّ
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ٕحؿد الُغؿاري، « بقان تؾبقس الؿػرتي محؿد زاهد الؽقثري»كتاب  ,

ض فقف لؾؽقثري مـ كاحقة الصـاطة الحديثقة، وأيًضا الُغؿاري يحتاج  فنكف تعرَّ

 لؿـ يـؼده كؿا ٓ يخػك-

ة لبعض العؾؿاء، مثؾ:  , يف طؾك الرتاث»ُردود طامَّ ، «هبجة إثري وتعدِّ

، «شرح العؼقدة الطحاوية»يف مؼدمتف لتحؼقؼ كتاب  ومحؿد كاصر الديـ إَْلَباكِل

، ود.بؽر أبق زيد «الؿؼابؾة بقـ الفدى والضالل»الرزاق حؿزة  ومحؿد بـ طبد

« ، وغقرهؿ، ولؽـفا كاكت ردوًدا طامة صغقرة طظقؿة الـػع---«براءة أهؾ السـة»

 اهـ بتصرف-

ْقخ أحؿد الُغؿاري طؾك الؽقثري يف كتابف  قان تؾبقس الؿػتري ب»وقد رد  الش 

 (:10، فؼال )ص«محؿد زاهد الؽقثري

ه قؾؿف طـ مثؾ هذه » دة وهناية الؼسقة، كـا َكقدُّ لق كزَّ وهق يف غاية الشِّ

ر اهلل قؾبف مـ دكس الؿغآة، وطافاه مـ  الؿبالغات التل ٓ ُيقافؼف طؾقفا طاقؾ، صفَّ

كبقر، قال فقف  داء التعصب، فنن اتباع غقر سبقؾ الؿممـقـ أمر طظقؿ وذكب

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ  ﴿تعالك: 

 «-[112]الـساء:  ﴾چ چ چ ڇ ڇڇ ڇ ڍ

 (:32-33وقال )ص

ر بف إستاذ مؿا أساء بف إلك كػسف وحاد ب ل ما ُكذكِّ ف طـ سبقؾ أهؾ فلوَّ

العؾؿ وكطؼ بف خؾًػا واتَّبع غقر سبقؾ الؿممـقـ: َقذُفف لؽبار إئؿة وأساصقـ 
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ـِ مـصبفؿ والَحطُّ مـ قدرهؿ،  ـة، والَغضُّ م اظ الشريعة وحؿؾة السُّ العؾؿاء وحػَّ

وكشػ سرتهؿ وتتبُّع طقراهتؿ، مع جاللة قدرهؿ ورفعة مؽاكتفؿ، واحرتامفؿ 

راٍع يف ذلؽ حػظفؿ لؾشريعة، ووقػفؿ حقاهتؿ طؾك خدمة بقـ الؿسؾؿقـ، غقَر مُ 

الديـ--- لؽـ إستاذ لؿ يشؽر لغقر الحـػقة مـفؿ كعؿًة، ولؿ َيْرَع لفؿ ُحرمًة، بؾ 

جعؾفؿ غرًضا لطعـف، وَكصبفؿ َهدًفا ٓكتؼاده، ومحالًّ ٓستفزائف وسخريتف، وهق 

 يف كؾ ذلؽ غقر جاهؾ بؿـزلتفؿ وٓ بعظقؿ مؽاكتفؿ---

طؼب كؼؾف كالم صاحب « الـؽت الطريػة»( مـ 194كف يؼقل يف )صفن

ٓبـ الرتكؿاين، طؾك طثؿان بـ محؿد بـ ربقعة وأكف لؿ يتؽؾؿ « الجقهر الـؼل»

فقف أحد بشلء غقر العؼقؾل، فنكف تؽؾؿ فقف بؽالم خػقػ--- حتك اضطر الذهبل 

محؿد  لق ترك حديث طؾل بـ الؿديـل وصاحبف«: »أن يؼقل فقف يف مقزاكف

الرزاق وطثؿان بـ أبل شقبة وإبراهقؿ بـ سعد وطػان  البخاري وشقخف طبد

وأبان العطار وإسرائقؾ وأزهر السؿان وهبز بـ أسد وثابت البـاين وجرير بـ 

لغؾؼـا الباب واكؼطع الخطاب، ولؿاتت أثار واستقلت الزكادقة  ,الحؿقد  طبد

تدري فقؿـ تتؽؾؿ؟ كلكؽ ٓ ولخرج الدجال، أفَؿا لَؽ طؼؾ يا )طؼقؾل(؟! أ

تدري أن كؾ واحد مـ همٓء أوثؼ مـؽ بطبؼات، بؾ وأوثؼ مِـ ثؼات تقردهؿ 

ث--- إلك آخر ما ذكره الذهبل يف «- يف كتابؽ، ففذا مؿا ٓ يرتاب فقف محدِّ

ترجؿة طؾل بـ الؿديـل شقخ البخاري، فؿـ يتجرأ طؾك أمثال همٓء ٓ يتحاكؿ 

 باحتقاط بالغ- إلقف يف أحقال الرجال إٓ
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هؽذا يستؼبح صـقع العؼقؾل ويستصقب طتب الذهبل  (:36ثؿ قال )ص

إياه طؾك ما صدر مـف يف حؼ أولئؽ إئؿة، ثؿ يليت هق بلفحش مـ ذلؽ وأصؿ، 

ويتؽؾؿ يف كػس أولئؽ إئؿة وأضعاف أضعاففؿ، بؿا لؿ يؼؾف أحد قبؾف، وربؿا 

ف كان مـ أئؿة الجرح والتعديؾ، لؿ تدطف إلقف الضرورة التل دطت العؼقؾل، فنك

وكان يف زماكف، وألَّػ فقف فلخطل يف ققلف ولؿ ُيصب فقؿا حؽؿ طؾقفؿ بف، وهؿ 

 أفراد قؾقؾقن-

وإذا حؽؿ بذلؽ بلن الؼذف ٓ يصدر إٓ مـ قؾقؾ  (:31- 38)صوقال 

الديـ سخقػ العؼؾ، فؼد كػاكا بذلؽ ممكة الحؽؿ طؾك كػسف، إذا كان هق ذلؽ 

قره، فؼد قذف الحافظ ابـ حجر بالزكا، وقذف الحافظ أبا بؽر الؼاذف ٓ غ

الخطقب بالؾقاصة، ورماه بشرب الخؿر--- ومـ الظؾؿ إطداد الخطقب مـ طؾؿاء 

 الجرح والتعديؾ-

فبئس ما كطؼ بف إستاذ! وتعًسا لؾعالِؿ يسؿح لؼؾؿف أن  (:21ويف )ص

ؼذف الؿػضقح! يجري يف مثؾ همٓء إئؿة بؿثؾ هذا الؽذب الؿؽشقف وال

وهؽذا قال طـف: إكف كان يتفؿ بشرب الخؿر--- وأما الحافظ ابـ حجر فنكف 

يحؽل طـف يف مجالسف أكف لػرط غرامف بالزكا كان يتبع الـساء يف الشقارع--- هؽذا 

يتبجح ويحؽقف لؽؾ مـ يجؾس إلقف إرادَة الغض مـ ذلؽ اإلمام، والحطِّ مـ 

 مثؾف يف هذه إمة الؿحؿدية، والذي قال مرتبة ذلؽ الحافظ الذي لؿ يخؾؼ اهلل

 طـف كبار العؾؿاء:
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إن مـ أطظؿ مــ اهلل تعالك طؾك هذه إمة بعد الفداية لإلسالم وجقد 

الحافظ ابـ حجر، وهق الذي جعؾ اهلل مـتف طؾك رقبة كؾ طالؿ جاء بعده رغؿ 

 أكػ كؾ شعقبل حسقد ومتعصب حؼقد-

الؽقثري( أكف ٓ  ك شاكؾتف )أي:فقجب أن يعؾؿ الؿـصػ وكؾ مـ هق طؾ

 حقؾة لفؿ يف خػض مـ رفع اهلل شلكف مفؿا أكؾ الحسد قؾقهبؿ-

فؽؿ لف مـ هػقات وضالٓت وصامات! فؼد زرع فتـة ما زال شررها 

يحرق ويؾػح أققاًما ويضر بآخريـ، وما يزال لف اتباع يـعؼقن بلفؽاره ويسقرون 

 طؾك دربف، لؽؾ ققم وارث-

ر العال مة الُؿعؾِّؿل مـ هذه الػتـ حقـ خاصب الؽقثري يف وقد حذَّ

كان خقًرا لألستاذ وٕصحابف ولـا ولؾؿسؾؿقـ أن »( بؼقلف: 474)ص« التـؽقؾ»

ة، ويؼر الطقر طؾك مؽـاتِفا، ويدع ما يف  « تاريخ بغداد»يطقي الثَّقَب طؾك غرَّ

ين  مدفقًكا فقف، ويذر الـزاع الضئقؾ بقـ مسؾؿل الفـد مؼصقًرا طؾقفؿ--- وقد جرَّ

الغضب لؾسـة وأئؿتفا إلك صرف مؿا أذكره، وأطقذ باهلل مـ شر كػسل وسقء 

 «-طؿؾل---

ْقخ مؼبؾ بـ هادي القادطل  الَؿخَرج مـ »يف كتابف الؼقؿ  $وقال الشَّ

اج )ص« الػتـة محؿد بـ زاهد الؽقثري مبتدع ٓ (: »29ط: دار الحديث بَدمَّ

 اهـ-« يعتؿد طؾقف يف طؾؿ الحديث

ى إمر إلك تالمذتف كاشري فؽره ومحؼؼل ول قس إمر كذلؽ، بؾ تعدَّ
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الػتاح أبق غدة الؽقثري مـ تالمقذه، فنكف كثقًرا ما يصقل  كتبف، ومـفؿ طبد

 ويجقل بالدفاع طـ شقخف يف كتبف ورسائؾف-

ـة»ويؼقل الدكتقر محؼؼ كتاب  لعبد اهلل ابـ اإلمام أحؿد بـ حـبؾ « السُّ

براءة إشعريقـ مـ »ولؼد طثرت طؾك كتاب اسؿف (: »86رحؿفؿ اهلل يف )ص

( صبع 8لؾؿزطقم أبل حامد بـ مرزوق، الجزء إول )ص« طؼائد الؿخالػقـ

( رأيت هذا الؽتاب فقجدت كالَم أحؿؼ 1387مطبعة العؾؿ بدمشؼ، سـة )

قرة وغقره، ويردد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضالٍّ يتفجؿ طؾك ُسـة رسقل ,يف حديث الصُّ

كتبف أستاذه الؽقثري مِـ قبؾ، إٓ أكف يزيد طؾك أستاذه بالؿطالبة أن  ما ,كالَببَّغاء

يؽقن ديـ إمة ديـ التعطقؾ وديـ الخرافة وهرصؼة الصقفقة، ولؼد تقلك الرد 

ْقخ طبد اد، أمثال الشَّ الرحؿـ  طؾك ضالٓت الؽقثري طؾؿاء أجالء وحػاظ كؼَّ

ائع  $الُؿعؾِّؿل  ْقخ  ,أيًضا,، ورد طؾقف «التـؽقؾ»يف كتابف العظقؿ الرَّ الشَّ

 اهـ-« الرزاق حؿزة، وغقرهؿ مـ أهؾ العؾؿ والػضؾ محؿد طبد

ْقخ األَْلَباكِل  مؼدمة التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ »يف  $قال الش 

 (:0-3)ص (1)«األباصقؾ

اء الؽرام كتاب » م الققم إلك الؼرَّ التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ »فنين ُأقدِّ

ْقخ طبد« اصقؾإب ، بقَّـ $ الرحؿـ بـ يحقك القؿاين تللقػ العالمة الؿحؼؼ الشَّ
                                           

رد فقف « ة أبل حـقػة مـ إكاذيبتلكقب الخطقب طؾك ما ساقف يف ترجؿ»كتاب الؽقثري اسؿف  (1)

، وقد رد طؾقف العالمة الؿعؾؿل القؿاين يف كتابف  طؾك الخطقب البغدادي بؿا فقف مـ إساءة وتعدٍّ

 «-التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ»الؼقؿ: 
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فقف بإدلة الؼاصعة والرباهقـ الساصعة تجـِّل إستاذ الؽقثري طؾك أئؿة 

الحديث ورواتف، ورمقف إياهؿ بالتجسقؿ والتشبقف، وصعـف طؾقفؿ بالفقى 

ًحا بلن أبا والعصبقة الؿذهبقة، حتك لؼد تجاوز صعـف إلك بعض الص حابة، ُمصرِّ

م طؾقفا! $حـقػة   رِغب طـ أحاديثفؿ! وأن ققاسف مؼدَّ

طـده لقس طربل  ,مثاًل ,فضاًل طـ غؿزه بػضؾ إئؿة وطؾؿفؿ، فؿالؽ 

الـسب، بؾ مقلك، والشافعل كذلؽ، بؾ هق طـده غقر فصقح يف لغتف، وٓ متقـ 

ؿ--- وهؽ ذا لؿ يسؾؿ مـ صعـف حتك يف فؼفف، واإلمام أحؿد غقر فؼقف، وابـف مجسِّ

ػ الثؼات مـ الحػاظ والرواة،  مثؾ الُحؿقدي وغقرهؿ، ثؿ هق إلك صعـف يضعِّ

ويـصب العداوة بقـفؿ وبقـ أبل حـقػة لؿجرد روايتفؿ طـف بعض الؽؾؿات التل 

ٓ َتروق لعصبقة الؽقثري وجؿقده الؿذهبل، وهق يف سبقؾ ذلؽ ٓ يتقرع أن 

اق وغقره مؿـ ٓ ُيعتدُّ بعؾؿف يف هذا الشلن- وهق يعتؿد طؾك مثؾ ابـ الـديؿ ا لقرَّ

 طؾك الـؼقض مـ ذلؽ ُيقثِّؼ الضعػاء والؽذابقـ إذا رووا ما يقافؼ هقاه-

ومـف يتبقـ لؾـاس ما كان خافًقا مـ حؼقؼة الؽقثري، وأكف كان يجؿع يف 

 كػسف بقـ صػتقـ متـاقضتقـ، ففق يف الػؼفقات وطؾؿ الؽالم مؼؾِّد جامد، ويف

التجريح والتعديؾ والتقثقؼ والتضعقػ وتصحقح الحديث وتقهقـف يـحق مـحك 

الؿجتفد الؿطؾؼ، غقر أكف ٓ يؾتزم يف ذلؽ ققاطد أصقلقة وٓ مـفًجا طؾؿقًّا، ففق 

مطؾؼ طـ كؾ ققد وشرط، لذلؽ ففق يقثؼ مـ شاء مـ الرواة ولق أجؿع أئؿة 

طؾك تقثقؼف، ويصرح بلكف الحديث طؾك تؽذيبف، ويضعػ مـ يشاء مؿـ أجؿعقا 
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ْقخ ابـ حقان وكحقهؿا، ويضعػ مـ الحديث ما  ٓ يثؼ بالخطقب وأبل الشَّ

جف الشقخان يف  ، وٓ طؾة «صحقحفؿا»اتػؼقا طؾك تصحقحف، ولق كان مؿا خرَّ

قادحة فقف، ويصحح ما يعؾؿ كؾ طارف هبذا العؾؿ أكف ضعقػ بؾ مقضقع، مثؾ 

 «!أبق حـقػة سراج أمتل»حديث: 

ْقخ طبد قال « صؾقعة التـؽقؾ»يف  $الرحؿـ الُؿعؾِّؿل القؿاين  الشَّ

ى ما يقافؼف طؾقف أهؾ العؾؿ مـ  ,الؽقثري,فرأيت إستاذ (: »17)ص تعدَّ

بِّ طـف، إلك ما ٓ يرضاه طالِؿ متثبت مـ الؿغالطات  تقققر أبل حـقػة وُحْسـ الذَّ

لطعـ يف أئؿة السـة الؿضادة لألماكة العؾؿقة، ومـ التخؾقط يف الؼقاطد وا

وكؼؾتفا، حتك تـاول بعض أفاضؾ الصحابة والتابعقـ وإئؿة الثالثة مالًؽا 

والشافعل وأحؿد وأضراهبؿ، وكبار أئؿة الحديث وثؼات كؼؾتف، والرد ٕحاديث 

ا حتك إلك اإلمام أبل  صحقحة ثابتة، والعقب لؾعؼقدة السؾػقة، فلساء يف ذلؽ جدًّ

 اهـ-« حـقػة كػسف---

 

* * *
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جٓاُتٔري
ْ
ذ ٌٓسي خعَ اىؼاْ ْ٘

َّ
 (1)اىؼ

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   :(21) (136/ص1)ج« الض 

مفؿا أوتقتؿ مـ كتاب اهلل فالعؿؾ بف ٓ طذر ٕحدكؿ يف تركف، » حديث:

فنن لؿ يؽـ يف كتاب اهلل فسـة مـل ماضقة، فنن لؿ يؽـ سـة مـل ماضقة فؿا قال 

هتديتؿ، اة الـجقم يف السؿاء، فليفا أخذتؿ بف أصحابل، إن أصحابل بؿـزل

 «-واختالف أصحابل لؽؿ رحؿة

 (-48)ص« الؽػاية يف طؾؿ الرواية»أخرجف الخطقب يف « مقضقع»

مرتوك كؿا قال الدارقطـل والـسائل وغقرهؿا،  جقيبر بـ سعقد األزدي:

 والضحاك ابـ مزاحؿ الفاللل لؿ يؾؼ ابـ طباس-

ْقخ مفدي حسـ الشاهجفاكبقري لفذا ومؿا سبؼ تعؾؿ أن تصحقح  الشَّ

إكف حديث »(، وققلف: 3)ص« السقػ الؿجؾك طؾك الؿحؾك»الحديث يف كتابف 

لقس بصحقح، بؾ هق مخالػ ٕققال أهؾ العؾؿ هبذا الػـ، لف مثؾف « مشفقر

 (-87كثقر، فاكظر الحديث )

                                           

، «السقػ الؿجؾك طؾك الؿحؾك»مفدي حسـ الؼادري الشاهجفاكبقري، صاحب كتاب  (1)

 هـ(- 1394يف الفـد سـة )والذي صبع 
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ٓ أما طـ ابـ حزم فنكف ضاهري ٕخذه بظاهر الؼرآن والسـة دون تلويؾ و

حؿؾ طؾك الؿجاز، وهذا ٓ يحتاج إلك دلقٍؾ طؾؿل، كؿا حؼؼف أهؾ العؾؿ، 

 ومخالػات الؿذهب الظاهري لؾؿـفج إصقلل معؾقم لدى كؾ أحد-

وآراؤه يف العؼقدة ٓ يسقر طؾك مـفج واحد، كؿا ٓحظ ذلؽ ابـ تقؿقة 

 والذهبل وغقرهؿا-

وكذلؽ أبق » (:18-0« )كؼض الؿـطؼ»قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

إكؿا ُيستحؿد بؿقافؼة السـة « الؿؾؾ والـِّحؾ»محؿد بـ حزم فقؿا صـَّػف مـ 

والحديث، مثؾ ما ذكره يف مسائؾ الؼدر واإلرجاء وكحق ذلؽ، بخالف ما اكػرد 

بف مـ ققلف يف التػضقؾ بقـ الصحابة، وكذلؽ ما ذكره يف باب الصػات، فنكف 

ديث لؽقكف ُيثبت إحاديث الصحقحة ُيستحؿد فقف بؿقافؼة أهؾ السـة والح

ويعظِّؿ السؾػ وأئؿة الحديث، ويؼقل: إكف مقافؼ لإلمام أحؿد يف مسللة الؼرآن 

وغقرها، وٓ ريب أكف مقافؼ لف ولفؿ يف بعض ذلؽ، لؽـ إشعري وكحقه 

أطظؿ مقافؼة لإلمام أحؿد بـ حـبؾ وَمـ قبؾف مـ إئؿة يف الؼرآن والصػات، 

د بـ حزم يف مسائؾ اإليؿان والؼَدر أققم مـ غقره وأطؾؿ وإن كان أبق محؿ

بالحديث، وأكثر تعظقًؿا لف وٕهؾف مـ غقره، لؽـ قد خالط مـ أققال الػالسػة 

والؿعتزلة يف مسائؾ الصػات ما صرفف طـ مقافؼة أهؾ الحديث يف معاين 

 مذهبفؿ يف ذلؽ، فقافؼ همٓء يف الؾػظ وهمٓء يف الؿعـك، وبؿثؾ ذلؽ صار

يذمف مـ يذمف مـ الػؼفاء والؿتؽؾؿقـ وطؾؿاء الحديث باتباطف لظاهر ٓ باصـ 
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 (-4.18,25« )مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة«- »لف---

وكذلؽ أبق » (:022-2/031« )درء تعارض العؼؾ والـؼؾ»وقال يف 

محؿد بـ حزم مع معرفتف بالحديث واكتصاره لطريؼة داود وأمثالف مـ كػاة 

اهر قد بالغ يف كػل الصػات وردها إلك العؾؿ، مع أكف ٓ الؼقاس وأصحاب الظ

يثبت ِطؾًؿا هق صػة، ويزطؿ أن أسؿاء اهلل )العؾقؿ( و)الؼدير( وكحقهؿا ٓ تدل 

طؾك العؾؿ والؼدرة، ويـتسب إلك اإلمام أحؿد وأمثالف مـ أئؿة السـة، ويدطل أن 

ا طظقًؿا، ققلف هق ققل أهؾ السـة والحديث، ويذم إشعري وأصحابف ذمًّ 

ويدطل أهنؿ خرجقا طـ مذهب السـة والحديث يف الصػات، ومـ الؿعؾقم 

الذي ٓ يؿؽـ مدافعتف أن مذهب إشعري وأصحابف يف مسائؾ الصػات أقرب 

 «-إلك مذهب أهؾ السـة والحديث مـ مذهب ابـ حزم وأمثالف يف ذلؽ

وهق ,« مختصر صبؼات طؾؿاء الحديث»الفادي يف  وقال الحافظ ابـ طبد

( بعد أن 1.141« )سؾسؾة إحاديث الصحقحة»كؼاًل طـ إَْلبَاكِل يف  ,مخطقط

ولؽـ تبقـ لل مـف أكف جفؿل جؾد، ٓ »وصػ ابـ حزم بؼقة الذكاء وكثرة آصالع: 

يثبت معاين أسؿاء اهلل الحسـك إٓ الؼؾقؾ: كالخالؼ والحؼ، وسائر إسؿاء طـده ٓ 

والعؾقؿ والؼدير وكحقها، بؾ العؾؿ طـده هق الؼدرة،  تدل طؾك معـك أصاًل، كالرحقؿ

والؼدرة هل الِعؾؿ، وهؿا طقـ الذات، وٓ يدل الِعؾؿ طؾك شلء زائد طؾك الذات 

الؿجردة أصاًل، وهذا طقـ السػسطة والؿؽابرة، وقد كان ابـ حزم اشتغؾ يف الؿـطؼ 

 «-والػؾسػة وأمعـ يف ذلؽ فتؼرر يف ذهـف معان باصؾة
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الؿـفج الحديثل طـد اإلمام ابـ »س مـ كتاب صف طؾل بقسريح وهذا مؼتب

 «-حزم إكدلسل

ِعقَػة»وقال األَْلَباكِل يف   :(2022)ح  (306-302/ص11)ج« الض 

 «-إكؿا ُجِعَؾت الخطبة مؽان الركعتقـ، فنن لؿ يدرك الخطبة فؾقصؾ أربًعا»

 «-ٓ أصؾ لف مرفقًطا»

بنسـاد صحقح- « الؿصـػ»ة يف إكؿا روي مقققًفا، أخرجف ابـ أبل شقب

 وإسـاده ضعقػ-« مصـػف»الرزاق يف  ورواه طبد

ذكر لؿحؿد ققل » وروى ابـ أبل شقبة بسـد صحقح طـ ابـ طقن قال:

 «-أهؾ مؽة: إذا لؿ يدرك الخطبة صؾك أربًعا؟ فؼال: لقس هذا بشلء

ومحؿد هق ابـ سقريـ التابعل الجؾقؾ، وابـ طقن هق أبق طقن البصري 

 ؼة ثبت، وسـده صحقح-وهق ث

واطؾؿ أكف حؿؾـل طؾك كتابة هذا التحؼقؼ يف أثر طؿر الؿذكقر:  قال األَْلَباكِل:

قْخ مفدي حسـ الشاه جفاكبقري ذكر يف كتابف  السقػ الؿجؾك طؾك »أكـل رأيت الشَّ

( أن الخطبة جزء الصالة وكصػفا، كؿا ورد يف الحديث الؿرفقع 3.65« )الؿحؾك

 «-كـز العؿال»، طؾك ما يف ڤبـ الخطاب  والؿقققف طؾك طؿر

فاستغربت ما ذكره مـ الرفع، فرجعت إلك الؿصدر الذي طزاه إلقف يف 

فرأيت قد ذكر فقف هذا إثر مقققًفا طؾك طؿر مـ ققلف مـ رواية « الؽـز»
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ْقخ وِهؿ يف رفعف  طبد الرزاق وابـ أبل شقبة، كؿا خرجـاه طـفؿا، فتقؼـت أن الشَّ

مرفقًطا، ولف مـ مثؾ هذا القهؿ يف كتابف الؿذكقر الشلء « لؽـزا»وطزوه إلك 

أن (: »3.66« )الؿجؾك»الؽثقر، ومـ أقرهبا إلك ما كحـ فقف: ما ذكره يف كتابف 

 كذا قال!«- الســ»سؽت طـ الخطبة حتك فرغ مـ صالتف كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ربعة طـد اإلصالق الســ إ« الســ»ومـ الؿعؾقم أن الؿؼصقد مـ كؾؿة 

ْقخ يعؾؿ  أو أحدها، ولقس الحديث الؿذكقر يف شلء مـفا مطؾًؼا، فنن كان الشَّ

 «!أحالهؿا مر»ذلؽ ففق تدلقس خبقث، وإن كان ٓ يعؾؿ فإمر كؿا ققؾ: 

 «!(، وأطؾف باإلرسال169)ص« ســف»يف  الدارقطـلوإكؿا أخرج الحديث 

لضعقػ طؾك أهنؿ يحتجقن بالحديث ا وإن مـ طجائب همالء الؿتعصبة:

خصقمفؿ لرد أحاديثفؿ الصحقحة ثؿ هؿ ٓ يعؿؾقن بؿا احتجقا بف طؾقفؿ، ففذا 

فنن لؿ يدرك الخطبة »حديث الرتجؿة مثاًل، فنهنؿ ٓ يؼقلقن بؿا فقف صراحة: 

ـ مِ  كعةً رَ  ركَ ـ أدْ مَ »، كقػ وهؿ قد ردوا الحديث الصحقح: «فؾقصؾ أربًعا

 (-41)ص« إجقبة الـافعة»- اكظر ؟!«رىْخ فا أُ قْ إلَ  صؾِّ قُ عة فؾْ ؿُ الُج 

الحديث الُؿرَسؾ الؿتؼدم، فنهنؿ ٓ يعؿؾقن بف، بؾ إكف ٓ  وإلقؽ مثااًل آخر:

يؿؽـ العؿؾ بف، وذلؽ مـ أدلة ضعػف: ٕن ٓزمف أكف كؾؿا دخؾ داخؾ يريد أن 

يصؾل التحقة فعؾك الخطقب أن يؿسؽ طـ خطبتف حتك يػرغ، ولذلؽ قال ابـ 

ب الحـػقة الؿتؼدم: إن الحديث لق ثبت لؿ يسغ طؾك قاطدهتؿ: الؿـقر يف رد جقا

ٕكف يستؾزم جقاز قطع الخطبة ٕجؾ الداخؾ، والعؿؾ طـدهؿ ٓ يجقز قطعف 
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 (-2.459« )فتح الباري»بعد الشروع فقف، ٓ سقؿا إذا كان واجًبا- كؼؾتف مـ 

ْقخ مفدي حسـ الشا (:308/ص11وقال األَْلَباكِل )ج ه ومـ أوهام الشَّ

: طؾقؽؿ بالسقاد ملسو هيلع هللا ىلصألؿ يؼرع بسؿع )كذا( ابـ حزم ققلف (: »3.29ققلف )

 ؟!«إطظؿ---

 (-2896، وٓ يصح كؿا سبؼ بقاكف )ملسو هيلع هللا ىلصفجزم بـسبة هذا الحديث إلقف 

ْقخ مفدي َحَسـ الحديث الؿتؼدم يف  ح الشَّ ِعقَػة»وكذلؽ صحَّ « الضَّ

صعد الخطقب إذا (: »87، وكذلؽ حديث )«أصحابل كالـجقم---(: »--- 59)

تليقًدا لؿذهبف، ورًدا لألحاديث الصحقحة، كؿا تؼدم «! الؿـرب فال صالة وٓ كالم

ْقخ طؾك ابـ حزم لؿخالػتف  بقاكف هـاك، وحديث السقاد إطظؿ يحتج بف الشَّ

لق ,الجؿفقر يف ققلف بقجقب غسؾ الجؿعة، وٓ يشعر الؿسؽقـ أكف حجة طؾقف 

التل خالػ الحـػقة فقفا الجؿفقر يف  يف طشرات الؿسائؾ، بؾ مئاهتا ,صح

 الطفارة والصالة والعؼقد وغقرها مـ أبقاب الشريعة-

 (:0/02) -مفدي حسـ-« الؽتاب الؿذكقر»وهق الؼائؾ طـ كػسف يف 

كسلل اهلل تعالك السالمة مـ كؾ بالء ورزية، «!! وأكا حـػل غاٍل يف الحـػقة»

 والقفاة طؾك الؿؾة الحـقػقة!!

ومع هذه إخطاء الػاحشة الدالة طؾك  (:301/ص11كِل )جقال األَْلَبا

ْقخ  ْقخ هبذا العؾؿ الشريػ: يتعصب لف الشَّ محؿد يقسػ »طدم معرفة الشَّ

أكرب محدث يف طصره »( فقصػف بلكف: 55)ص« الؿقدودي»يف رسالة « البـقري
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 «!!وأفؼف رجؾ يف البالد---

ْقخ البـقري يف هذا القصػ فؿا أرى السبب يف مبايـة ما يف  ولئـ صدق الشَّ

ْقخ مـ إخطاء الؽثقرة التل أثبتـا بعضفا هـا إٓ أكف ألَّػفا يف حالة  رسالة الشَّ

فرغت مـ تسقيده سـة »كػسقة متقترة، حقث قال يف آخر الجزء إول مـفا: 

( مـ الفجرة، وأكا مريض بؿرض الػالج مـ خؿسة أطقام، طاجز طـ 1388)

 «-ـالؼقام والؼعقد إٓ بؿعق

الؾفؿ متعـا بلسؿاطـا وأبصاركا وققتـا ما أحققتـا، واجعؾفا القارث مـا، 

 إكؽ سؿقع مجقب!!

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   (:332-332/ص11)ج« الض 

مؿا تعرض لف ,ومـ إحاديث التل يـبغل تخريجفا وبقان الحؼ فقفا 

ْقخ الشاه جفاكبقري يف رسالتف ) ل طؾؿاء الحديث ( بؽالم يبايـ أصق3.24الشَّ

 الحديث التالل: ,ومصطؾحفؿ

مـ جاء مـؽؿ الجؿعة فؾقغتسؾ، فؾؿا كان الشتاء قؾـا: يا رسقل اهلل! »

أمرتـا بالغسؾ لؾجؿعة وقد جاء الشتاء وكحـ كجد الربد؟ فؼال: مـ اغتسؾ فبفا 

 «-وكعؿت ومـ لؿ يغتسؾ فال حرج

فتف: الػضؾ بـ ، وآ«الؽامؾ»، أخرجف ابـ طدي يف «مقضقع هبذا التؿام»

 «-أحاديثف مـؽرة يحدث بإباصقؾ»الؿختار قال أبق حاتؿ فقف: 
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ة الؿقضقع، وأيًضا فقف أبان بـ أبل  قال األَْلَباكِل: وهق راوي حديث الؿجرَّ

ؼف مـ حديثقـ صحقحقـ:  طقاش لقس خقًرا مـف، بؾ لعؾف شر مـف، وقد لػَّ

 متػؼ طؾقف- «ْؾ ِس تَ غْ قَ ؾْ فَ  ةَ ؿعَ الُج  ؿُ ـؽُ ـ جاء مِ مَ » أحدهؿا:

 -«ؾفَض أَ  سُؾ ؾ فالغُ تَس اغْ  ـِ ، ومَ ْت عؿَ فا وكِ بِ فَ  عةِ ؿُ الُج  ل يقمَ ض  تقَ  ـْ مَ » واآلخر:

اب )أبان( فرواه بالؾػظ الؿذكقر فؼال: مـ اغتسؾ فبفا » فجاء هذا الؽذ 

 «-وكعؿت، ومـ لؿ يغتسؾ فال حرج

أن  طؾك« كصب الراية»ولذلؽ استدل بف لؾحـػقة الحافظ الزيؾعل يف 

 (-1.88أحاديث القجقب مـسقخة! )

ْقخ مفدي الحـػل  فؼد  ,الذي سبؼ ذكره يف الحديث الؿتؼدم,وأما الشَّ

كؼؾ طبارة الزيؾعل هذه واستدٓلف بف طؾك الـسخ، وسؾَّؿ بذلؽ كؾف متعؼًبا طؾقف 

وسقليت تحؼقؼ الحديث الؿذكقر )يعـل: مـ تقضل يقم الجؿعة---( فنن »بؼقلف: 

 «!!أو حسـ، والؿجؿقع يـفض حجة لؾـسخ، فاففؿ بعض صرقف صحقح

فاكطؾك طؾقف حال إسـاد هذا الحديث الفالؽ  (:330قال األَْلَباكِل )ص

والؿتـ الباصؾ، فؾؿ يـبف طؾك شلء مـ ذلؽ، وبخاصة الػرق بقـ متـف ومتـ تؾؽ 

إحاديث التل يتؼقى هبا متـفا دون متـف، وهل ٓ تدل طؾك الـسخ الؿزطقم 

 (-2.355« )الػتح»(، و2.14« )الؿحؾك»وتجد بقان ذلؽ يف مطؾًؼا، 

قْخ مفدي حسـ شاه جفاكبقري  قؾت:  ,وطـف طػا اهلل طـا,فالذي رأيتف مـ الشَّ
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أكف حـػل غاٍل يف الحـػقة، كؿا ذكر طـ كػسف يف كتابف، كسلل اهلل السالمة والعافقة 

 مـ كؾ طصبقة مؼقتة-

ْقخ محؿد طقد طباسل يف مؼدم « بدطة التعصب الؿذهبل»ة كتابف قال الشَّ

(: ومـ جؿؾة ما رأيـا وجقب إصالح والتـبقف إلقف مسللة الؿذهبقة 6,7)ص

هذه، فنهنا مسللة هامة وخطقرة، ولقست بسقطة وتاففة كؿا يظـ بعضفؿ، فنن 

يف أمقر حقاتف--- ورأيـا مـ  الؿسؾؿ يحتاج كؾ يقم إلك تبقـ حؽؿ اهلل 

لؾؿسؾؿقـ ودطقهتؿ إلك الحؼ--- وكشر مـذ شفقر القاجب طؾقـا بقان فؽرتـا 

ٓفتقـ الـظر إلك مقضقطفا، « هدية السؾطان إلك مسؾؿل بالد القابان»رسالة 

وهق: هؾ الؿسؾؿ مؾزم باتباع مذهب معقـ مـ الؿذاهب إربعة؟ وهل لؾعالمة 

ْقخ محؿد سؾطان الؿعصقمل الؿدرس بالحرم بالؿسجد الحرام، يدطق فقفا  الشَّ

ؿقـ إلك الرجقع إلك ما كان طؾقف خقر الؼرون التل أثـك طؾقفا الؿسؾ

 ، مـ طدم التزام مذهب فؼفل معقـ، وإخذ مـ كؾ مجتفد-ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ذكر الؿملػ بعض أققال أئؿة الؿذاهب أكػسفؿ، كصحقا فقفا أتباطفؿ 

بقجقب التؿسؽ بالؽتاب والسـة، ووجقب آمتـاع طـ تؼؾقدهؿ يف أي أمر 

 ػتف لؾؽتاب والسـة-ضفرت مخال

ولؽـ بعض الؿؼؾديـ الجامديـ لؿ َيُرْقُف ما جاء فقفا، وكان يف مؼدمة 

همٓء الؿتحامؾقـ الؿدطق الدكتقر محؿد سعقد رمضان البقصل، الذي لؿ 

يؽتػ بالتفجؿ طؾك دطاة السـة يف بعض خطب الجؿعة بالباصؾ قاذًفا إياهؿ 
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ل، بؾ زاد يف التحامؾ بشتك الـعقت: كالدجؾ والتعصب والسخػ والضال

 والشطط فرماهؿ بالػرية الؽاذبة أهنؿ طؿالء لؾؿستعؿر، وأن يًدا خػقة تحركفؿ-

وهؽذا سبقؾ الغقغاء الذيـ يرمقن كؾ مخالػ لفؿ بؿا صاب لفؿ مـ 

ا أو باصاًل، ثؿ أطؼب ذلؽ برسالة كشرها بعـقان  الـعقت، سقاء كان ذلؽ حؼًّ

رها بدطاء جؿقؾ مستعقًذا « شريعة اإلسالمقةالالَّ مذهبقة أخطر بدطة هتدد ال» صدَّ

باهلل فقف مـ أن يؽقن أراد بؿا كتب َطَرًضا دكققيًّا أو هقى كػسقًّا، ثؿ لخص رسالة 

 تؾخقًصا مجاكًبا إماكة ومخالًػا سقء الػفؿ- $الؿعصقمل 

ْقخ )ص والحؼقؼة أكف لقس هـاك تـاقض وٓ خالف،  (:12-1وقال الش 

تقر طؾقـا وهتقره أسؾؿاه إلك الظـ الػاسد فَحِسب أكا كحرم ولؽـ تحامؾ الدك

 التؼؾقد مطؾًؼا، وما ُأيت إٓ مـ هذا الظـ الذي لقس طؾقف شبف دلقؾ-

وسبب كثرة إحاديث الساقطة الؿقجقدة يف الؽتب  (:131وقال )ص

الؿذهبقة يعقد لعدة كقاٍح: مـفا التعصب لؾؿذهب، فؼد يرى مؼؾدو هذا 

الحديث يميد مذهبفؿ، ولؽـف ضعقػ، فقتجاهؾقن ضعػف أو  الؿذهب أن هذا

يحاولقن تصحقحف بؿا يعؾؿقن هؿ أكػسفؿ أكف ٓ يؼقيف بف--- ومـ إسباب 

 أيًضا: جفؾ كثقر مـ الػؼفاء الؿتلخريـ بالسـة، وهذا أمر مالحظ ومعروف-

باإلضافة إلك ما ازداكت بف رسالة البقصل مـ  (:311وقال )ص

ـاقضات والؿغالطات وسقء الػفؿ، تزدان بـقع آخر مـ الحؾل آفرتاءات والت
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والزيـات، أطـل جفؾف بالحديث وجفؾف بالػؼف وجفؾف بالقاقع--- وجفؾ البقصل 

لقس غريًبا وٓ طجقًبا، فلمثالف مـ الجفؾة بالحديث مؿـ يتسؿقن بعؾؿاء 

ره كثقرون، ولؽـ الغريب والعجقب أكف بدل أن يسرت جفؾف ويخػل ضعػف وتؼصق

ض ٓبـ هذا العؾؿ إصقؾ وطالؿف الؽبقر- اهـ-  كراه يتطاول ويتعالك ويتعرَّ

ومؿا هق جدير بالذكر أن إستاذ الػاضؾ محؿد  (:310-316وقال )ص

ْقخ « فؼف السقرة»الغزالل قد كشر كتابف  يف صبعتف الثاكقة مع تخريجات أستاذكا الشَّ

ا، وق ب هبا ترحقًبا حارًّ د أكسبت هذه التخريجات الؽتاب كاصر ٕحاديثف ورحَّ

ققؿة طؾؿقة أكرب، ٕكف ٓ يستطقع أي باحث أن يستػقد مـ أي حديث إذا لؿ يؿقز 

وحشاه بإحاديث « فؼف السقرة»صحتف مـ ضعػف، ثؿ كشر الدكتقر البقصل كتابف 

الؿختؾػة التل فقفا الصحقح والضعقػ، وهق معذور يف ذلؽ لجفؾف بالحديث، 

طؾك مسؽـتف يف طؾؿ الحديث اكتؼد شقخـا كاصر الديـ يف ثالثة ولؽـ الغريب أكف 

ا  مقاضع، ومع إسػ فؼد وهؿ وأخطل يف هذه آكتؼادات، وقد كتب شقخـا ردًّ

 «-فؼف السقرة»طؾك اكتؼادات البقصل وكؼًدا ٕحاديث كتابف 

وقد كتب إخ طؾل الخشان بنشراف شقخـا بحًثا مختصًرا يف هذه 

 (-318,325صإحاديث، اكظر )

والد الدكتقر البقصل يـؼض كالمف: وكؼدم لؾدكتقر  (:308وقال )ص

ْقخ رمضان حػظف اهلل، فؼد قال:  ا إلقف، هق والده الؿحرتم الشَّ رجاًل قريًبا جدًّ

كحـ كتبع العؾؿاء إئؿة الثالثة الحـػل والشافعل والؿالؽل، طؾك أكف ٓ اجتفاد »
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بعد أربع مئة، حتك اإلمام الـقوي والرافعل طؾك الؼقل إصح إٓ الؼقل الشاذ 

 «-جعؾقهؿا مرجحقـ

فؿا رأي الدكتقر الخطقر يف كالم والده كػسف؟! وهق يدطل اإلجؿاع طؾك 

جقاز آجتفاد، ووالده مـ كبار مشايخ الشافعقة يف سقرية، يـؼؾ اإلجؿاع مـ 

 اهـ- -الؿذاهب الثالثة طؾك طؽس ما كؼؾف هق تؿاًما

 

* * *
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ-األـىل اىٍٔدودي  أةٔ

                                           

الفـدي، ممسس الجؿاطة اإلسالمقة، أول مـ أحدث  ,طػا اهلل طـف,أبق إطؾك الؿقدودي  (1)

تقحقد الحاكؿقة يف العصر الحديث وقال بف وجعؾف أصؾ الديـ، ثؿ أخذ طـف هذا الػؽر سقد 

 يف كتبف- ,طػا اهلل طـف,قطب 

: هؾ أبق إطؾك الؿقدودي مـ أئؿة $وسئؾ الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل 

 الؿسؾؿقـ يعترب؟

أبق إطؾك الؿقدودي الظاهر أن بف شقًئا مـ التشقع وهق يعترب مـ أئؿة البدع، ولست »فلجاب: 

أققل: إكف لقس بؿسؾؿ، يعترب مـ أئؿة البدع، فجزى اهلل بعض اإلخقة ألَّػ كتاًبا صقًبا بعـقان 

 الؿؽتبة أكصح بؼراءتف، بقـ حال أبل إطؾك الؿقدودي والؽتاب يف« زوابع يف وجف السـة»

، ,صؾك اهلل طؾقف وطؾك آلف وسؾؿ,وغقره مـ أولئؽ الذيـ يفاجؿقن سـة رسقل اهلل 

)الؿصدر: «- مـ أجؾ إهقاء، واهلل الؿستعان« الصحقحقـ»وتضعقػفؿ أحاديث صحقحة يف 

 (-$تسجقؾ صقيت طؾك مققع الشقخ مؼبؾ 

ذيؾ »طـ سقد قطب والؿقدودي يف كتابف  $ـ طبد اهلل التقيجري وقال الشقخ حؿقد ب

وكالم الؿقدودي شبقف بؽالم قطب وهؿا (: »331)ص« الصقاطؼ لؿحق إباصقؾ والؿخارق

 «-ومـ قال بؼقلفؿا مـ العصريقـ كؾفؿ طقال طؾك فالسػة اإلفركج الؿتلخريـ

مـفج إكبقاء يف الدطقة إلك اهلل » ولؿزيد بقان حقل بدع الؿقدودي وشبفاتف والرد طؾقفا اكظر:

مفذب التػسقر »، و,حػظف اهلل,لػضقؾة الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل « فقف الحؽؿة والعؼؾ

لػضقؾة الشقخ سعد بـ طبد الرحؿـ « السقاسل لإلسالم يف فؽر الؿقدودي وسقد قطب

ديـ مؼبقل لػضقؾة الشقخ صالح ال« زوابع يف وجف السـة قديًؿا وحديًثا»، و$الحصقـ 

 -,حػظف اهلل,أحؿد 
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ِعقَػة»قال إَْلَباكِل يف   يف تعؾقؼف طؾك حديث: (77) (175.ص1)ج« الضَّ

 «:ال مفدي إال طقسك»

وابـ « القاهقات»أخرجف ابـ ماجف والحاكؿ وابـ الجقزي يف « مـؽر»

َؾػل وا« الســ القاردة يف الػتـ»وأبق طؿر الداين يف « جامع العؾؿ»الرب يف  طبد لسِّ

 والخطقب-« الطققريات»يف 

 «-إكف خرب مـؽر» «:الؿقزان»قال الذهبل يف 

 «-مقضقع» وقال الصغاين:

 (-195)ص« إحاديث الؿقضقطة»وأورده الشقكاين يف 

( إلك رد هذا الحديث لؿخالػتف 6.385« )الػتح»وقد أشار الحافظ يف 

 ٕحاديث الؿفدي-

ستغؾف الطائػة الؼادياكقة يف الدطقة وهذا الحديث ت» :$قال األَْلَباكِل 

لـبقفؿ الؿزطقم مقرزا غالم أحؿد الؼادياين الذي ادطك الـبقة، ثؿ ادطك أكف هق 

ر بـزولف يف آخر الزمان، وأكف ٓ مفدي إٓ طقسك بـاًء طؾك  طقسك بـ مريؿ الُؿبشَّ

ِعقَػة  هذا الحديث الؿـؽر، وقد راجت دطقاه طؾك كثقر مـ ذوي إحالم الضَّ

شلَن كؾ دطقى باصؾة ٓ تعدم مـ يتبـاها ويدطق إلقفا، وقد ألِّػت كتب كثقرة يف 

ل، ومـ أحسـفا رسالة إستاذ الػاضؾ الؿجاهد أبل  الَّ الرد طؾك همٓء الضُّ

يف الرد طؾقفا- وكتابف أخر الذي صدر أخقًرا بعـقان  $إطؾك الؿقدودي 
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كققـ وأهنؿ مرققا مـ ديـ الؿسؾؿقـ بلدلة ، فؼد بقَّـ فقفؿا حؼقؼة الؼاديا«البقاكات»

 اكتفك-« ٓ تؼبؾ الشؽ، فؾقرجع إلقفؿا مـ شاء

وسـذكر يف هذه الُعجالة بعض مؼتطػات ومؼاالت أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ يف 

 :$الرد طؾك أبل األطؾك الؿقدودي 

اًل: ْقخ ِحُؿقد التقيجري  أو  ذيؾ الصقاطؼ لؿحق »يف  $مـ كتاب الشَّ

 «-ؿخارقإباصقؾ وال

اكربى أبق إطؾك الؿقدودي وطؾل الطـطاوي » (:330 -301قال )ص

اف وتليقد ما كشره مـ إققال الباصؾة، فصارا شريؽقـ لف يف كؾ ما  لؿمازرة الصقَّ

 «-كشره يف كتابف مؿا هق مخالػ لؿدلقل الؽتاب والسـة واإلجؿاع

« َؾؽالؿسؾؿقن وطؾؿ الػَ »ورسالة محؿد محؿقد الصقاف سؿاها  قؾت:

ْقخ اإلمام  قد جؿع فقفا ما كشره يف جريدة الدطقة مـ التعؼقب طؾك الشَّ

العزيز بـ باز فقؿا يتعؾؼ بجريان الشؿس وسؽقن إرض، والرد طؾك  طبد

ْقخ ابـ باز  ، وقد اكربى لف جؿع مـ أهؾ العؾؿ يف الرد طؾك رسالتف، $الشَّ

ْقخ ِحُؿقد التقيجري  طـ رد كان يف جريدة ، وهق طبارة $ومـ بقـفؿ الشَّ

، وقد زاد فقف «الصقاطؼ الشديدة طؾك أتباع الفقئة الجديدة»الدطقة بعـقان 

مؾحًؼا ببعض الػقائد ورده طؾك تخرصات وتقهؿات الصقاف وبعض إخطاء 

، كؿا ذكره يف «ذيؾ الصقاطؼ لؿحق إباصقؾ والؿخارق»العؾؿقة، وسؿاه 

 مؼدمتف-
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ل إطؾك الؿقدودي وطؾل الطـطاوي أب وقد دافع طـ الصقاف كؾٌّ مـ:

 وغقرهؿا-

إكؽار الؿقدودي وثـاؤه طؾك رسالة الصقاف، ومـع آستدٓل طؾك 

جريان الشؿس ودوراهنا حقل إرض بأيات التل فقفا الـص طؾك جرياهنا 

 وصؾقطفا ودلقكفا وتزاورها وغروهبا-

ا يصطدم مع إن الؼرآن لؿ يـتفج لذكره أسؾقبً » ققلف: -أيًضا-مـ أخطائف 

طؾقم اإلكسان يف طصر مـ العصقر اصطداًما صريًحا يحقل بقـ اإلكسان وبقـ 

 «-إيؿاكف باهلل تعالك

أن يؼال: أما العؾقم الصحقحة مـ طؾقم اإلكسان، فنن الؼرآن ٓ  والجقاب:

يصادمفا، وإكؿا يصادم إققال الباصؾة والتخرصات والظـقن الؽاذبة، ومـ 

خرصات والظـقن الؽاذبة التل يصادمفا الؼرآن ويشفد إققال الباصؾة والت

ببطالهنا ما زطؿف فقثاغقرس الققكاين وتبعف طؾقف أهؾ الفقئة الجديدة مـ فالسػة 

اإلفركج الؿتلخريـ، وما تخرصقه يف ققلفؿ بلن الشؿس ثابتة، وأن إرض تدور 

 «-حقلفا، والسـة تصادم هذا الؼقل الباصؾ وتشفد ببطالكف

وقد ذكر الصقاف يف رسالتف التل وافؼف الؿقدودي » (:306وقال )ص

طؾقفا شقًئا كثقًرا مـ تخرصات أهؾ الفقئة وأتباطفؿ يف إرض والسؿقات 

والشؿس الؼؿر والـجقم، وزطؿ أن ذلؽ مـ طؾقم الؿسؾؿقـ يف الػؾؽ كؾفا 

 «-أققال باصؾة يصادمفا الؼرآن والسـة
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م قطب، وهؿا وَمـ قال وكالم الؿقدودي شبقف بؽال» (:331وقال )ص

 «-بؼقلفؿا مـ العصريقـ كؾفؿ طقال طؾك فالسػة اإلفركج الؿتلخريـ

ققلف: إن الؼرآن لؿ يصرح يف آية  ,أيًضا,ومـ أخطائف » (:333وقال )ص

مـ آياتف بؽقن إرض ثابتة ساكـة وكقن الشؿس دائرة حقلفا، وغقر ذلؽ مـ 

 «-إخطاء

ْقخ صالح ا ثاكًقا: زوابع يف وجف السـة »لديـ مؼبقل أحؿد ومـ كتاب الشَّ

 «-قديؿا وحديًثا

م( هق  1979) $السقد أبق إطؾك الؿقدودي » (:82قال )ص

بالؼارة الفـدية وأمقرها، وكان كاتًبا مجقًدا « الجؿاطة اإلسالمقة»ممسس 

ًؼا يف طرض الحؾقل  وصحػقًّا كاجًحا بارًطا يف إسؾقب، َلبًِؼا يف إداء، ُمَقفَّ

اكؾ الـاجؿة يف الؿجتؿع، وُمبِدًطا يف تؼديؿ اإلسالم إلك غقر الؿسؾؿقـ يف لؾؿش

، وألَّػ يف التػسقر «ترجؿان الؼرآن»إسؾقب العصري الؿتزن، أصدر مجؾة 

والحديث والتعؾقؿ والرتبقة والسقاسة والؼاكقن وآقتصاد وآجتؿاع والدفاع 

ة الؿزيَّػة، وإفؽار اإللحادية طـ اإلسالم، ورد يف كتاباتف طؾك الحضارة الغربق

الؿستقردة، والحركات الفدامة الؿعاصرة، اطتؼؾ طدة مرات وحؽؿ طؾقف 

 «-هـ( ولؽـ قامت الؿحؽؿة العؾقا بالعػق طـف يف أخر1953باإلطدام سـة )

ْقخ الؿقدودي » (:86وقال )ص أكثر الؽتابة يف مقاضقع  $إن الشَّ

ٕمقر التل كراه قد رجع طـ كثقر مـفا إلك مختؾػة ومتـقطة، فزل قؾؿف يف بعض ا
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الصقاب الذي فؼده يف كتاباتف الؼديؿة، أو أدخؾ تعدياًل يف العبارات التل كاكت 

مثار سقء تػاهؿ لدى الـاس، أو وطد بذلؽ طـد تـبقف الؼراء طؾك بعض أخطائف 

 «-كؿا ٓ يخػك طؾك مـ لف اصالع طؾك كتاباتف الؼديؿة

ْقخ الؿقدودي يف بعض إخطاء وقع » (:88- 80وقال )ص الشَّ

والزٓت، وقام العؾؿاء بالتـبقف طؾقفا، ولؽـ مع رحابة صدره يف الرجقع إلك 

 الحؼ وترحقبف بالـؼد الَبـَّاء لؿ يرجع طـفا، ومـفا:

تلويؾف ٔيات الصػات، وطدم إمراره إياها كؿا جاءت، وذلؽ يف تػسقره  ,

 «-تػفقؿ الؼرآن»

 (-3.175« )تػفقؿ الؼرآن»زات- اكظر إلك تػسقره تلويؾف لبعض الؿعج ,

يؾؼك َرواًجا يف أوساط الجؿاطة « الصحقحقـ»وكؼده لبعض أحاديث  ,

« مسؾؽ آطتدال»اإلسالمقة بدطقى حرية التػؽقر والتحؼقؼ، وخاصة مؼالف 

الذي أبدى آراء متػؽؽة يف ضـقة خرب أحاد- وقد وقع ما كان يخاف مـف، هذا 

ْقخ الؿقدودي طؾك « غالم أحؿد» رئقس صائػة مـؽري الحديث استشفد بالشَّ

تليقد وجفة كظره الرافضة لؾحديث مرات، وخاصة استغؾ هق وزمالؤه 

لؾشقخ الؿقدودي لؾرد طؾك أكصار الحديث يف كثقر مـ إحقان، « التػفقؿات»

 حتك قال:

ْقخ الؿقدودي يف قضقة إكؽار الحديث سقاسقة، » , فال طؼقديت وطؼقدة الشَّ

 «-تـاقشـل الجؿاطة اإلسالمقة فقفا بدون صائؾ
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شبفات الؿقدودي أشد خطقرة مـ شبفات » (:101-108وقال )ص

 «-الرازي يف رد حديث الؽذبات الثالث

 «-إٓ ثالث كذبات ڠلؿ يؽذب إبراهقؿ »حقل حديث:  ,

ْقخ الؿقدودي هذا الحديث مع دفاطف طـ السـة، ورده طؾك مـؽريفا  رد الشَّ

اطة، وتشبَّث يف رده بالشبفات التل لؿ تخطر ببال الرازي، مع شفرتف بؽؾ قـ

 قديًؿا وحديًثا يف إيراد الشبف وإثارة التشؽقؽات حقل مسائؾ مـ دطائؿ الديـ-

مـ أكابر الؿتؽؾؿقـ الذيـ لبسقا  هـ(656وكان فخر الديـ الرازي )ت: 

يقرد شبف الؿخالػقـ  الؽالم بالػؾسػة، فققعقا فقؿا ٓ تحؿد طؼباه، وكان الرازي

يف الؿذهب والديـ طؾك غاية ما يؽقن مـ التحؼقؼ، ثؿ يقرد مذهب أهؾ السـة 

ر يف حؾفا،  والحؼ طؾك غايٍة مـ القهاء، وكان يعاب بنيراد الشبف الشديدة ويؼصِّ

 حتك قال بعض الؿغاربة: يقرد الشبف كؼًدا ويخؾِّقفا كسقئة-

ػ، رأس يف الذكاء والعؼؾقات، صاحب التصاكق»---  وذكره الذهبل فؼال:

لؽـف طري مـ أثار، ولف تشؽقؽات طؾك مسائؾ مـ دطائؿ الديـ تقرث حقرة، 

 «-كسلل اهلل أن يثبت اإليؿان يف قؾقبـا

وأما الؽتب التل صـػتفا واستؽثرُت فقفا مـ » وقال الرازي طـ كػسف:

لتػضؾ إيراد السمآت فؾقذكرين َمـ كظر فقفا بصالح دطائف طؾك سبقؾ ا

واإلكعام، وإٓ فؾقحذف الؼقل السقئ، فنين ما أردت إٓ تؽثقر البحث وشحذ 

 «-الخاصر وآطتؿاد يف الؽؾ طؾك اهلل
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 إبراهقؿُ  ْب ؽذِ ؿ يَ لَ »إثارتف الشبفات حقل حديث:  ومـ هذه التشؽقؽات:

 الذي رواه أصحاب الصحاح والســ- «اٍت ث كذبَ اَل إال ثَ  ڠ

يف تػسقر سقرة « تػفقؿ الؼرآن»ا يف كتابف وتبعف الؿقدودي بلشد مـف كؿ

 -[63]األكبقاء:  ﴾چ چ ڇ ڇ ﴿إكبقاء يف تػسقر أية 

وشبفة أخرى لؾشقخ الؿقدودي حقل حديث  (:132 -133قال )ص

طؾك كسائف، وتتؾخص شبفات الؿقدودي حقل هذا  ڠصقاف سؾقؿان 

 الحديث يف كؼطتقـ:

 -ڠد يف كساء سؾقؿان اختالف العد إحداهؿا:

 استحالة صقافف طؾك الـساء يف الؾقؾة القاحدة- واألخرى:

 (-138,145واكظر رد أهؾ العؾؿ طؾك هذه الشبف )ص

ْقخ كالم العؾؿاء حقل هذا الحديث خالَف طؼؾف، وكان  ولؿا رأى الشَّ

ا   أن يُردَّ طؾك سمال السائؾ دفاًطا طـ السـة، لجل إلك أمريـ كؾ ,أيًضا,مضطرًّ

 مـفؿا أشد خرًقا مـ أخر:

 -ملسو هيلع هللا ىلصيف ففؿف كالم الـبل  ڤخطَّل أبا هريرة  أواًل:

ثؿ جاء يربهـ طؾك سؼقط هذا الحديث مـ درجة آطتبار ُمغؿًضا  ثاكًقا:

 طقـقف طـ أققال العؾؿاء يف تلويؾف-

 والؽثقر الؽثقر مـ زٓتف وهػقاتف وتخبطاتف، ومـفا طؾك سبقؾ الؿثال:



 
ث»يف  82

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ْقخ )ص لؾؿقدودي « الرسائؾ والؿسائؾ»( يف كتاب 162قال الشَّ

هذا الؿسقح الدجال وغقره مـ »( سئؾ طـ الدجال فؼال: 1.44,45)

 «-إساصقر التل لقست لفا حقثقة شرطقة---

قال محؿد ففقؿ أبق طبقة )رئقس بعثة إزهر بؾبـان( يف تعؾقؼاتف  «:فائدة»

فقـ يف  ٓبـ كثقر ما يـدى لف« هناية البداية والـفاية»طؾك  جبقـ الؿمولقـ والؿحرِّ

 أمر الدجال وغقره:

« ألقس إَْولك أن ُيػفؿ مـ الدجال أكف رمز الشر والبفتان وإفؽ؟!» قال:

(1.152-) 

ْقخ صالح الديـ مؼبقل أحؿد يف  وقد ألػ » (:161)ص« الزوابع»قال الش 

ْقخ الؿقدودي، وهق لؾشقخ الؿػتل محؿد يقسػ، و هق يرد كتاب لؾدفاع طـ الشَّ

ْقخ الؿقدودي يف كثقر مـ الؿسائؾ  فقف طؾك آطرتاضات التل وجفت إلك الشَّ

فحالػف التقفقؼ إلصابة الحؼ يف بعضفا، وجاكبف يف البعض أخر، وصبع برضك 

ْقخ الؿقدودي، وهق باسؿ  ْقخ »الشَّ دراسة طؾؿقة لالطرتاضات طؾك الشَّ

تف لقطؾع طؾقف لتزول (، وهق تؿثقؾ صحقح لؽتابا1.433,444« )الؿقدودي

ْقخ بدون حؼ،   «-رحؿة واسعة فرحؿف اهللبعض الشبفات التل أثقرت ضد الشَّ

ْقخ »وقد تـاول مملػ كتاب  دراسة طؾؿقة لالطرتاضات طؾك الشَّ

حديث الدجال بالؿـاقشة والرد مػصاًل، ووافؼ طؾك ما ذهب إلقف « الؿقدودي

ْقخ الؿقدودي مـ رد حديث تؿقؿ الداري  ولؽـ لقس رفضف لفذا  ،ڤالشَّ
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الحديث طؾك صريؼة الؽتَّاب الؿعاصريـ لرد إحاديث الصحقحة بالعؼؾ 

والذوق والفقى، بؾ اختار يف رده صريؼة الؿتلخريـ مـ الحـػقة وغقرهؿ يف 

إبطال العؿؾ بلحاديث أحاد: طؿاًل بؼاطدهتؿ إصقلقة التل تػقد أن العؼائد 

اد، وبالتالل ٓ ُيسؾَّؿ تعققـ شخص الدجال تؽقن قطعقة فال تثبت بلخبار أح

كؿا ورد يف حديث تؿقؿ الداري كعؼقدة إسالمقة: ٕكف خرب واحد، وهق لقس 

 بؼطعل الثبقت والدٓلة-

 ( يف حديث الجساسة:13/308« )فتح الباري»ثؿ ذكر ققل الحافظ يف 

 وقد تقهؿ بعضفؿ أكف غريب ولقس كذلؽ، فؼد رواه مع فاصؿة: أبق هريرة،»

 اكتفك-« وطائشة، وجابر

ْقخ الَؿْقُدودي يف مجآت أخرى » (:101وقال )ص وأما الردود طؾك الشَّ

بإرقام: )مائة وطشرة كتب( ما بقـ صغقر  ,حسبؿا طرفت,مختؾػة فتبؾغ 

إحـاف « ديقبـد»وكبقر، ورصب ويابس، وطـقػ ولقِّـ، ورد طؾقف مـ طؾؿاء 

ْقخ حسقـ أحؿد الؿد ْقخ محؿد زكريا الؽاكدهؾقي، الؿعروفقـ: الشَّ ين، والشَّ

ْقخ  ْقخ أبق القفاء ثـاء اهلل إمرتسل، والشَّ ْقخ مقان محؿد الدهؾقي، والشَّ والشَّ

ْقخ طبد طبد ْقخ محؿد  اهلل إمرتسل الروبري، والشَّ الرؤوف الرحؿاين، والشَّ

ْقخ مفدي حسـ شاه )مػتل ديقبـد(، وغقرهؿ  -«إسؿاطقؾ السؾػل، والشَّ

ْقخ أمقـ » (:103-100ل )صوقا وٓ يػقتـل أن أذكر هبذا الصدد الشَّ

ْقخ الؿقدودي مـ الحديث دفاًطا  أحسـ اإلصالحل، فنكف دافع طـ مققػ الشَّ
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ُمستؿقًتا، وأبدى بعض أراء حقل السـة التل تخالػ إجؿاع إمة، وأورد 

 «-الشبف حقل بعض إحاديث التل يلباها العؼؾ طؾك زطؿف

لف أن تالمقذه يف باكستان أن يؼقدون حركة إكؽار السـة،  ومؿا يمسػ

 فـسلل اهلل السالمة-

ْقخ محؿد إسؿاطقؾ السؾػل يف كتابف  ومؿـ رد طؾك مزطقماتف: مققػ »الشَّ

 «-الجؿاطة اإلسالمقة مـ الحديث الـبقي

 لؽؾ ققم وارث، كسلل اهلل العافقة يف الديـ والدكقا، واهلل اطؾؿ- قؾت:

 

* * *
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عِ٘يٍث اىِٓس:  ٌُ 

 (1)ٌريزا غالم أخٍس اىلادٗاِن

                                           

هق أحؿد بـ مرتضك بـ محؿد الؼادياين، ويسؿك مرزا غالم أحؿد بـ غالم مرتضك ابـ ططاء  (1)

حؿد، ويؾؼب بالؿسقح الثاين: زطقؿ الؼادياكقة وممسس كحؾتفؿ- هـدي لف كتابات طربقة- كسبتف 

دب العربل، واشتغؾ بعؾؿ إلك )قاديان( مـ قرى )بـجاب( ولد ودفـ فقفا- قرأ شقًئا مـ إ

الؽالم- خدم الحؽقمة اإلكؽؾقزية )أيام احتاللفا لؾفـد( مدة طؿؾ هبا كاتًبا يف الؿحؽؿة 

آبتدائقة اإلكؽؾقزية بؿديـة سقالؽقت- لؿا تؿ الؼرن الثالث طشر )الفجري( كعت كػسف بؿجدد 

هلل الذي جعؾؽ الؿسقح  الؿئة- ثؿ أطؾـ أكف )الؿفدي( وزاد فادطك أن اهلل أوحك القف: )الحؿد

بـ مريؿ، أكت شقخ الؿسقح الذي ٓ يضاع وقتف، كؿثؾؽ در ٓ يضاع--( وآمـ بف جؿفقر مـ 

ٿ ٿ ٿ ٿ   الفـقد، طؾك أكف )كبل( تابع لؾشريعة اإلسالمقة، وأكف )أحؿد( الؿعـل بآية: ﴿

عربقة، ووضع كتًبا بالعربقة وإردية- مـفا، مؿا تغؾب طؾقف ال [6الصػ:] ﴾ٹ ٹ ٹٹ 

« حؼقؼة القحل»و« ترياق الؼؾقب»و« حؿامة البشرى الك أهؾ مؽة وصؾحاء أّم الؼرى»

(، يف قاديان، جاء فقف: )إكـل امرؤ يؽؾؿـل ربل، ويعؾؿـل مـ 1953سـة )« مقاهب الرحؿـ»و

( و)إين أكا الؿسقح الؿقطقد 3لدكف، ويحسـ أدبل ويقحل إلّل رحؿة مـف فلتبع ما يقحل( )ص 

( و)هذه 29( )وأوحل إلّل مـ اهلل كإكقار الساصعة( )ص 7لؿـتظر الؿعفقد( )واإلمام ا

الحؽقمة-- حرام طؾك كؾ مممـ أن يؼاومفا بـقة الجفاد، وما هق جفاد بؾ هق أقبح أقسام 

(، ولقلده محؿقد أحؿد كتابان يف مـاصرة أبقف أضـفؿا مطبقطقـ- ٓ يزال لف 44الػساد( )ص 

ـد وباكستان- وتصدى كثقر مـ معاصريف لؾرد طؾقف وتؽػقره، مـفؿ حسقـ أتباع إلك الققم يف الف

إفادة إففام »، وأكقار اهلل الحقدر آبادي، يف «الػتح الرباين»بـ محسـ السبعل القؿاين، يف كتابف 

تسعة أجزاء، « الصحقػة الرحؿاكقة»، ومحؿد طؾل الرحؿاين الؽاكپقري يف «وإزالة إوهام
= 
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ال، استطاع جذب واستدراج » ال الضَّ اب الدجَّ مقرزا غالم الؼادياين الؽذَّ

بعض مرضك الؼؾقب وإبدان الذيـ كادوا بـبقتف ومفديتف، ولف صامات 

وضالٓت ٓ يصدقفا طؼؾ وٓ هقى، وصاحب كذب وهؾقسات، وهق دسقسة 

ثَّر إدطقاء والؿـحرفقن والؿضؾؾقن مـ يعقث يف إرض لالستعؿار، ولؼد ك

                                           

الؼادياكقة ثقرة طؾك كبقة محؿد »بعت كؾفا- وكتب الدكتقر محؿد إقبال: وكتب أخرى أضـفا ص =

كان اإلكؽؾقز أكرب »وقال لل أحد طؾؿاء الفـد: «- ، وممامرة ضد اإلسالم، ودياكة مستؼؾةملسو هيلع هللا ىلص

أطقان الؼادياين طؾك كشر دطقتف إلحداث آكشؼاق يف وحدة الؿسؾؿقـ بالفـد وصرففؿ طـ 

(، وقد هؾؽ 256 ,1.255« )إطالم»اكتفك مـ «- لبالدهؿالتػؽقر يف مؼاومة احتاللفؿ 

 هـ(-1326الؼادياين هذا يف سـة )

 وهذه فتقى الؾجـة الدائؿة يف تؽػقر هذه الػرقة الضالة:

س: أرجق التؽرم ببقان حؽؿ اإلسالم يف جؿاطة الؼادياكقة وكبقفؿ الؿزطقم غالم أحؿد 

تب التل تبحث يف هذه الجؿاطة حقث إكـل مـ الؼادياين، كؿا أرجق التػضؾ بنرسال أي مـ الؽ

 .الؿفتؿقـ بدراستفا

فال كبل بعده: لثبقت ذلؽ بالؽتاب والسـة، فؿـ ادطك  ملسو هيلع هللا ىلصج: ختؿت الـبقة بـبقـا محؿد 

الـبقة بعد ذلؽ ففق كذاب، ومـ أولئؽ غالم أحؿد الؼادياين، فدطقاه الـبقة لـػسف كذب، وما 

 .كاذبزطؿف الؼادياكققن مـ كبقتف ففق زطؿ 

وقد صدر قرار مـ مجؾس هقئة كبار العؾؿاء بالؿؿؾؽة باطتبار الؼادياكققـ فرقة كافرة مـ أجؾ 

 .ذلؽ

 .وباهلل التقفقؼ- وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد، وآلف وصحبف وسؾؿ

 الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء:

 الرئقس         كائب رئقس الؾجـة          طضق       طضق

 طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز.   طبد الرزاق طػقػل     طبد اهلل بـ غديان     هلل بـ قعقدطبد ا

 (-2.313( )4317برقؿ )« فتاوى الؾجـة الدائؿة»اكظر: 
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فساًدا وتخريًبا وبخاصة يف هذا الزمان، ولؽـ مـ كعؿ اهلل طؾك طباده أن هقل مـ 

ل--- الَّ  «-يتصدى لؿثؾ همٓء الضُّ

ْقخ إحسان إلفل ضفقر يف كتابف   ط:« الؼادياكقة دراسات وتحؾقؾ»قال الش 

تؼديؿ محؿد الؿـتصر الؽتاين يف مؼدمة كتابف  ,إدراة ترجؿان السـة باكستان 

وبعُد، فؼد أكِشئت يف الؼرن العشريـ فئتان خبقثتان بنيعاز مـ (: »1,4)ص

آستعؿار الؽافر--- فؽاكت واحدة مـ هاتقـ الػئتقـ )الؼادياكقة( طؿقؾة 

آستعؿار يف الؼارة الفـدية، وثاكقفؿا )البفائقة(، وأمدها الؿرتبصقن بلمة محؿد 

بؽؾ القسائؾ الؿادية وغقر الؿادية، وُأططقت إمقال الطائؾة والقضائػ  ملسو هيلع هللا ىلص

الراققة والؿـاصب العالقة وآمتقازات الخاصة مـ قبؾ آستعؿار، وأمدت 

بالدفاع طـفا بالؼؾؿ والؾسان مـ قبؾ الفـدوس، كؿا ساطدهتا القفقدية بإدلة 

 «-ولق القاهقة---

يشفد طؾك هذا حقث « تقر شـؽر داسالدك»وها هق كاتب هـدوسل كبقر 

إن مـ أهؿ الؿسائؾ التل تقاجففا بالدكا أن »يخاصب الفـدوس طامة ويؼقل: 

 «-هل كقػ كستطقع أن كـشئ الـعرة الؼقمقة يف قؾقب الؿسؾؿقـ

وحقـؿا كتب شاطر الرسالة واإلسالم الدكتقر محؿد إقبال » (:2قال )ص

لفؿ، كان أول مـ رد ودافع طـفؿ هق مؼآت ضد الؼادياكقة يبقـ كذهبؿ وضال

فؽتب طدة مؼآت تليقًدا لفؿ، « جقاهر لعؾ هنرو»زطقؿ الؼقمققـ الفـدوس 

ًضا الؼادياكقة طؾك استؼبالف، إن  حتك أطؾـ خؾقػة الؼادياكقة محؿقد أحؿد ُمحرِّ
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رد طؾك مؼآ ت الدكتقر محؿد إقبال التل كتبفا إلثبات أن « جقاهر لعؾ هنرو»

 «-قة فئة كافرة---الؼادياك

اجتؿع ققاد آستعؿار الربيطاين وزطؿاؤه يف لـدن، » (:11وقال )ص

وخططقا خطة ضد اإلسالم مـ أخطر خططفؿ بعد تػؽقر طؿقؼ وبحث دققؼ 

بلكف ٓ تقجد يف قارات العالؿ ققة تجاهبفؿ غقر اإلسالم، وتدطقؿ الؼقة 

امؾة اسؿ اإلسالم، ويف آستعؿارية، وتشتت ققى اإلسالم بنكشاء فرق باصؾة ح

إصؾ تؽقن هادمة ٕصقلف ومبادئف، وتؿد هذه الػرق بؽؾ اإلمؽاكقات مـ 

الؿساطدات الؿالقة وغقرها لتعؿؾ طؾك حساهبؿ وتجسس طؾك الؿسؾؿقـ--- 

وكان أشدهؿ خطًرا طؿقؾ آستعؿار اإلكؽؾقزي يف الفـد غالم أحؿد الؼادياين، 

 «-ببفاء اهلل--- ويف إيران مقرزا حسقـ طؾل الؿعروف

ز آستعؿار الجفقد لتـؿقة هذه الشجرة وتربقتفا، » (:01وقال )ص ركَّ

عقه طؾك الفجقم طؾك  فقه إلك الـاس، ورفعقا مـزلتف يف كـػفؿ، وشجَّ وطرَّ

الؿسؾؿقـ واإلسالم، وطؾك أكابرهؿ وأئؿتفؿ، حتك تـاول أطراض إكبقاء 

قـ، كؿا تـاول ِطرض أبـائف ، وطؾك أكابرهؿ وأئؿتفؿ، وِطرض سقد الؿرسؾۏ

الحسـ والحسقـ، وِطرض خؾػائف- فؽػره جؿقع طؾؿاء إمة وأفتقا بقجقب 

قتؾف: ٓدطائف الـبقة وإلهاكتف إكبقاء وُسبابف لؾؿسؾؿقـ، وإلكؽاره أسس الديـ 

اإلسالمل الحـقػ، لؽـ سقده آستعؿار دافع طـف وحػظف مـ غقظ الؿسؾؿقـ 

ؿسؾؿقـ كاضروه وكاقشقه وأضفروا الحؼ وأبطؾقا وغضبفؿ، مع أن طؾؿاء ال
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ْقخ ثـاء اهلل إمر تسرى، الذي اكتصر  الباصؾ، وكان أبرزهؿ العالؿ الجؾقؾ الشَّ

طؾقف غقر مرة وأقام طؾقف الحجة، وأخقًرا دطاه إلك الؿباهؾة بلن الؽذاب يؿقت يف 

مـ هذه حقاة الصادق بؿقت غقر طادي، ومرة أخرى ضفر الحؼ وبعد مدة قؾقؾة 

 «-الؿباهؾة مات غالم أحؿد الؼادياين بؿقت يؽره اإلكسان مجرد ذكره

مـ إحدى قرى البـجاب « قاديان»ُولد غالم أحؿد يف قرية » (:00قال )ص

م( يف أسرة طؿقؾة لالستعؿار اإلكؽؾقزي، وكان أبقه واحًدا مـ  1839يف سـة )

والجاه، كؿا ذكره غالم  الذيـ خاكقا الؿسؾؿقـ وساطدوا آستعؿار لطؾب الِعزِّ 

 «---«-تحػة ققصرية»أحؿد بـػسف يف كتابف 

كثقر مـ الـاس يعتؼدون بلن الؼادياكقة فرقة مـ فرق » (:32-33قال )ص

 «-الؿسؾؿقـ غقَر أهنا تختؾػ طـفا يف الػروع، ولقس هـاك أي فارق غقر هذا---

الـاس إن الؼادياكقة لقس لفا أي طالقة باإلسالم، غقر أهنؿ يخدطقن »

ويتسرتون وراء اسؿ اإلسالم، وإٓ ففؿ بعقدون طـ اإلسالم، وهؿ يتسرتون 

وراء صػقف الؿسؾؿقـ ٕغراضفؿ الػاسدة، ويف بعض إحقان يخدطقن طامة 

الؿسؾؿقـ، وخاصة يف بؾدان غقر بالد الفـد والباكستان بالصالة معفؿ وخؾػ 

 «-ة غالم أحؿدأئؿتفؿ، وهذا خداع ضاهر، وهؿ يؽػرون كؾ مـ يـؽر كبق

 ,الؿغػقر لف بنذن اهلل,وحقـ مات ممسس الدولة الباكستاكقة الؿسؾؿة 

محسـ الؿؾة اإلسالمقة يف الؼارة الفـدية، « محؿد طؾل جـاح»الؼائد إطظؿ 

الؼادياين وزير الخارجقة الباكستاكقة آكذاك، « ضػر اهلل خان»ولؿ يصؾ طؾقف 
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 ---«-ملسو هيلع هللا ىلصب تعؾؼف بلهداب محؿد والسبب بلن الؼائد كان كافًرا طـده بسب

 وإلقؽ بعض معتؼدات الؼادياكقة الؽػرية:

 (:38-30)ص

مـ ٓ يتبعؽ وٓ يدخؾ يف بقعتؽ فنكف مخالػ هلل ورسقلف، وداخؾ يف »

 (-8)ص« معقار إخبار« »الجحقؿ

 «-إن كؾ مـ لؿ يممـ بغالم أحؿد ففق كافر ولق لؿ تبؾغف الدطقة»

 (-75)ص« بركات خالفت»كتاب «- ؾؿقـٓ يرون جقاز الـؽاح مع الؿس»

ية متقـة ققية مع إسرائقؾ، وٕهنؿا يتػؼان  ولؾؼادياكقة اتصآت ِودِّ

داوة لف، والثاين: طؿالتفؿا عوهق الؿخالػة لإلسالم وال :ويجتؿعان يف شقئقـ

 لالستعؿار، ولؼد أططتفؿ السؾطات اإلسرائقؾقة مؽاًكا لػتح الؿراكز والؿدارس-

ياين يؼع طؾك )ماؤكت كارمال( يف حقػا، ومؽتبة طامة والؿركز الؼاد

لؾؿطالعة، ومؽتبة خاصة لؾبقع، ومدرسة، ويصدر الؿركز مجؾة شفرية باسؿ 

رسؾ إلك ثالثقـ بؾًدا طربقًّا مختؾًػا، وقد ترجؿ أكثر مملػات التل تُ « الشفري»

 الؿسقح الؿقطقد )الغالم( إلك العربقة بطريؼ هذا الؿركز-

 َج خرُ حتك يَ  اطةُ الس   ؼقمُ  تَ اَل »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقال رسقل» (:31وقال )ص

 قـ وال كبل  بقِّ الـ   اتؿُ أكا َخ » ويف رواية:« اهلل ؿ أكف رسقُل زطُ يَ  فؿْ كؾا  القنَ قن دج  الثُ ثَ 

 -«يعدِ بَ 
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الذي ما يـطؼ طـ الفقى إن هق إٓ وحل يقحك،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وصدق رسقل

ويف الؼرن الرابع طشر « الؽذاب مسقؾؿة»فؽان رأس الدجالقـ يف الؼرن إول 

 اهـ-« فاتػؼا يف دطقة الـبقة والرسالة« غالم أحؿد الؼادياين»

هذه بعض معتؼدات الؼادياكقة الؽػرية، ولؿـ أراد الؿزيد هـاك  قؾت:

 بعض الؿملػات طـ هذه الػرقة الضالة-

 

* * *
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ِّ
ٍاريـتس اهلل نب ٌدٍس نب اىص

ُ
 (1)سٗق اىغ

ِعقَػة»يف قال األَْلَباكِل   :(83) (181-183/ص1)ج« الض 

ْبحة---» حديث: ر السُّ  «-كِْعؿ الُؿذكِّ

ثؿ إن الحديث مـ «- مسـد الػردوس»أخرجف الديؾؿل يف « مقضقع»

 حقث معـاه باصؾ ٕمقر:

ْبحة بدطة لؿ تؽـ يف طفد الـبل  ، ملسو هيلع هللا ىلص، إكؿا حدثت بعده ملسو هيلع هللا ىلص* أن السُّ

 اَبف طؾك أمر ٓ يعرفقكف؟!فؽقػ ُيعؼؾ أن يحض طؾقف الصالة والسالم أصح

 )السبحة( ُمقلَّدة ٓ تعرففا العرب- وإن لػظة:

                                           

(: هق طبد اهلل بـ محؿد بـ الصديؼ 353 ,349)ص « تؽؿؾة معجؿ الؿملػقـ»جاء يف  (1) 

أصقلل، باحث محؼؼ، متؽؾؿ متػــ- ولد  الغؿاري الحسـل اإلدريسل- محدث حافظ، فؼقف

بطـجة، ودرس يف فاس طؾك شققخفا، ثؿ دخؾ الؼرويقـ، ودرس بالزاوية الصديؼقة، وأكثر مـ 

الؿطالعة يف مختؾػ الػـقن- كال العالؿقة مـ إزهر، وتردد طؾك شققخ مصر، وطظؿ شلكف، 

ت اإلسالمقة- لف وكتب مؼآت أكثرها يف الحديث الشريػ، وكان يحاضر يف الجؿعقا

 ,أيًضا,(- اكظر يف ترجؿتف 1413هـ(، وتقيف سـة )1328مشايخ- وتالمذة كثقرون- ولد سـة )

 (-26 ,2.23« )تتؿة إطالم»يف: 

الؼقل الؿؼـع يف »وهذا الؿرتجؿ لف قد حؽؿ طؾك الشقخ إلباين بلكف مبتدع، وألػ كتاًبا بعـقان 

 «-الرد طؾك إلباين الؿبتدع
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اهلل بـ طؿرو:  ، فنكف كان يعؼد التسبقح بقؿقـف، قال طبدملسو هيلع هللا ىلص* أكف مخالػ لفديف 

 (-1346« )صحقح أبل داود«- »يعؼد التسبقح بقؿقـف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رأيت رسقل»

ض َمـ ألَّػ يف ُسـِّقَّة وجفؾ ذلؽ أو تجاهؾف بع» (:181وقال األَْلَباكِل )ص

ْبحة! مـ أهؾ إهقاء مـ الؿعاصريـ، مؼؾًدا يف ذلؽ شقخف طبد اهلل الغؿاري  السُّ

( لقتقصؾ 153) (1)«كـزه»الذي تجاهؾ هذه الحؼائؼ، وأورد هذا الحديث يف 

مـف إلك تجقيز السبحة لؿريديف! ثؿ إلك تجقيز تعؾقؼفا طؾك الُعـؼ كؿا يػعؾ 

اكظر الرد طؾقف يف مؼدمة الؿجؾد الثالث مـ هذه بعض مشايخ الطرق- 

ْؾِسَؾة»  «-( ترى العجب العجاب37)ص« السِّ

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف مؼدمة الؿجؾد الثالث  --- (:12-3/ص3)ج« الض 

وغقرهؿ مـ الصقفققـ والطرقققـ الذيـ ٓ حقاة لفؿ إٓ بآطتؿاد طؾك 

ِعقَػة والؿقضقطة، التل  يسقطرون هبا طؾك قؾقب العامة، ثؿ طؾك إحاديث الضَّ

ما يف--- ويحاربقن الدطاة محاربة شديدة ٓ هقادة فقفا، ويستبقحقن يف سبقؾ 

ذلؽ مـ الؽذب والبفت وآفرتاء ما ٓ يستحؾف إٓ الؽػار الذيـ قال اهلل فقفؿ: 

 -[122]الـحؾ:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ ﴿

                                           

بقروت، ,لعبد اهلل الغؿاري، صبعتف دار طالؿ الؽتب « ـز الثؿقـ يف أحاديث الـبل إمقـالؽ» (1) 

هـ(، وهق مـ الؽتب التل يـبغل الحذر مـفا ٓشتؿالفا طؾك طدد غقر قؾقؾ مـ 1453طام )

إحاديث الضعقػة والقاهقة بؾ والؿقضقطة، وقد زطؿ الؿملػ يف مؼدمتف أكف مـ أهؾ الرباطة 

 ديث! كؿا ادطك أن كتابف لقس فقف أحاديث ضعقػة أو واهقة-يف طؾقم الح
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 وحسبل اآلن يف هذه الؿؼدمة مثاالن اثـان لفؿا صؾة وثؼك بفا:

ولعؾف صقيف أو ,أن وزير إوقاف يف بعض اإلمارات العربقة  األول:

هـ( يف بعض 1456أصدر مذكرة كشر مضؿقهنا سـة ) ,حقلة بطاكة صقفقة

ؾؽ اإلمارة بتفؿ شتك، مـفا التطرف، الجرائد كالبقان يتفؿ إخقاكـا السؾػققـ يف ت

والخطقرة طؾك العؼقدة اإلسالمقة، وإكؽار الؿذاهب إربعة، وكؾ ذلؽ كذب 

وزور، الفدف مـف ضاهر لؽؾ ذي بصقرة يف الديـ، هق التؿفقد وهتقئة الجق 

وتبصقر الـاس بديـفؿ طؾك كتاب اهلل وسـة  ،لؿـعفؿ مـ الدطقة إلك اهلل

 رضل اهلل طـفؿ سؾػ الصالح، ومـفؿ إئؿة إربعة، ومـفج الملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

أجؿعقـ، ولؿ تؽتػ الؿذكرة هبذه التفؿ، بؾ أضافت إلك ذلؽ هتًؿا أخرى تتعؾؼ 

 «!!ويتزطؿفا شخص يدطك كاصر الديـ إَْلَباكِل»بشخصل أكا، بؼقلف: 

ر إئؿة إربعة، وكذا غقرهؿ، وكعرف  وهذا كذب وزور، فـحـ ُكؼدِّ

ستغـل طـ آستػادة مـ طؾؿفؿ وآطتؿاد طؾك فؼففؿ دون قدرهؿ، وٓ ك

تعصب لقاحد مـفؿ طؾك أخريـ، وذلؽ مؿا بقـتف أكثر مـ ثالثقـ سـة يف 

 «-مـ التؽبقر إلك التسؾقؿ كلكؽ تراها ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل »مؼدمة كتابل 

ُسؾؿ » وقػت وأكا أكتب هذه الؿؼدمة طؾك واحدة مـفا مطبقطة بعـقان:

 -(1)« القصقل إلك فؼف إَْلَباكِلإماين يف

ويف اطتؼادي أن تؾؽ الؿذكرة الجائرة تشقر هبذه الػرية الباصؾة إلك جفقدكا 

                                           

 (-1456الـاشر: الدار السؾػقة ) ,« سؾؿ إماين يف القصقل إلك فؼف إلباين» (1)
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ِعقَػة  الؿستؿرة يف خدمة السـة الؿطفرة التل مـفا بقان إحاديث الضَّ

والؿقضقطة الدائرة طؾك ألسـة كثقر مـ الخطباء والؿحاضريـ والؿدرسقـ 

ذا الرد ٓبد مـ أن أذكر صاحب تؾؽ الؿؼالة وبطاكتف بؼقل وغقرهؿ، ويف ختام ه

ے ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶ ﮷ ﮸ ﮹ ﮺ ﮻  ﴿رب العالؿقـ: 

بقن بإحاديث الثابت طـف، وهؿ ٓ يُ  ملسو هيلع هللا ىلص- وبؼقلف [110 ]الـساء: ﴾﮼ ؽذِّ

 دغةَ رَ  ف اهللُ ـَ ؽَ فقف أْس  ـ ما لقَس ممِ ـ قال يف مُ مَ »الصحقحة إن شاء اهلل تعالك: 

 (-438« )الصحقحة- »«ٍج ارِ ولقس بَخ  ،مؿا قال َج خرُ حتك يَ  بالِ الَخ 

 جاء تػسقرها يف حديث آخر أهنا طصارة أهؾ الـار- بال(:دغة الَخ )رَ 

 (:8وقال )ص

رب، رجؾ يـتؿل إلك العؾؿ، ولف رسائؾ معروفة، هـاك يف الؿغ واآلخر:

ديؼ الُغؿاري(،  ْقخ )طبد اهلل بـ الصِّ ويزطؿ أكف خادم الحديث الشريػ، وهق الشَّ

وهق يختؾػ طـ الرجؾ إول الؿشرقل مـ حقث إكف معروف بعدائف الشديد 

مـذ الؼديؿ ٕكصار السـة، ولؽؾ مـ يـتؿل إلك طؼقدة السؾػ، مؿا يدل العاقؾ 

ف لؿ يستػد مـ الحديث إٓ حؿؾف، وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ كتقب لف صبع يف هذه أك

 «!الؼقل الؿؼـع يف الرد طؾك إَْلَباكِل الؿبتدع»( بـ)صـجة( بعـقان: 1986السـة )

وإن كؾ مـ يؼرأ هذا العـقان مـ الؼراء مفؿا كان اتجاهف يتساءل يف كػسف 

ع وهق الؿعروف بؿحاربتف إياها يف متعجًبا: ماذا ارتؽب إَْلَباكِل مـ البد

؟! فؿا هل البدع التل «قامقس البدع»محاضراتف وكتبف، ومـ مشاريعف الؿعروفة 
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 ؟!«الؿبتدع»جاء هبا إَْلَباكِل حتك وصؿف الغؿاري بـ

وٕكف هق الؿعروف بآبتداع يف الديـ وآكتصار لؾؿبتدطة والطرقققـ كؿا 

رسائؾف، وحسب الؼارئ دلقاًل طؾك ما يشفد بذلؽ كؾ مـ اصؾع طؾك شلء مـ 

أققل أكف شقخ الطريؼة الشاذلقة الدرقاوية الصديؼقة، وهق يػخر بذلؽ يف بعض 

 كتاباتف، كؿا يػخر بلكف خادم السـة! وهق مـ الفادمقـ لفا!

بداية السقل يف تػضقؾ »وقد رد طؾك إَْلَباكِل يف تعؾقؼف طؾك رسالة 

ِعقَػة  لإلمام العز بـ طبد« ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل  السالم مـ بعض إحاديث الضَّ

والؿقضقطة، وقد قػز إلك مـاقشة إَْلَباكِل يف بعض الؿسائؾ الػؼقفة والحديثقة 

 التل مـ أجؾفا َوَصؿ الغؿاري إَْلَباكِل بـ)الؿبتدع(، ومـفا:

ققلف بعدم مشروطقة زيادة كؾؿة )سقدكا( يف الصؾقات اإلبراهقؿقة اتباًطا 

 -...«دٍ حؿ  طؾك مُ  صؾِّ  ؿ  فُ قا: الؾ  قلُ قُ »ياها بؼقلف: أمتف إ ملسو هيلع هللا ىلصلتعؾقؿف 

وكؼؾت فتقى ابـ حجر الذي أفتك بذلؽ بؼقلف، وقد كؼؾت فتقاه يف تعؾقؼل 

لق كاكت زيادة )سقدكا( مـدوبة ما خػقت طؾقفؿ حتك »بؼقلف: « صػة الصالة»يف 

 «-اغػؾقها، والخقر كؾف يف آتباع

,25تعؼب هذه الخالصة بؼقلف )صأشار الغؿاري إلك فتقى الحافظ و

 «-ؿؼقت---وهذا جؿقد شديد وتَزمُّت مَ (: »21

ِعقَػة»( مـ 12/ص3وقال األَْلَباكِل )ج وقد زاد طؾقف أخقه يف ذلؽ  «:الض 
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فللػ كتاًبا يغـقؽ اسؿف طـ مضؿقكف، ودٓلة طؾك اكحرافف طـ السبقؾ، وهق: 

لؾشقخ أحؿد «! مة وإذانتشـقػ أذان باستحباب السقادة يف الصالة واإلقا»

 بـ الصديؼ الغؿاري-

 ( مـ رسالتف التل سؿاها:21ووافؼف الغؿاري الصغقر طؾك ذلؽ )ص

 «-إتؼان الصـعة يف تحؼقؼ معـك البدطة»

وكـبف هـا طؾك خطل وقع مـ (: »9,15ومـفا: ققلف )ص (:11وقال )ص

ذلؽ أن «! شقعةال»جؿاهقر الؿسؾؿقـ قؾَّد فقف بعضفؿ بعًضا، ولؿ يتػطـ لف إٓ 

حقـ  ملسو هيلع هللا ىلصيذكرون معف أصحابف، مع أن الـبل  ملسو هيلع هللا ىلصالـاس حقـ يصؾقن طؾك الـبل 

 ؾِّ َص  ؿ  فُ قلقا: الؾ  قُ »سللف الصحابة فؼالقا: كقػ كصؾل طؾقؽ؟ فلجاهبؿ بؼقلف: 

 ي  رِّ ف وذُ واجِ أزْ وَ  دٍ حؿ  ؾك مُ طَ  صؾِّ  فؿ  الؾ  »، ويف رواية: «دٍ ؿ  َح مُ  آلِ وَ  دٍ حؿ  ؾك مُ طَ 
 -«فتِ

لؿ يلت يف شلء مـ صرق الحديث ذكر أصحابف، مع كثرة الطرق و

زيادة طؾك ما  ملسو هيلع هللا ىلصوبؾقغفا حد التقاتر، فذكر الصحابة يف الصالة طؾك الـبل 

 «-طؾَّؿف الشارع، واستدراك طؾقف، وهق ٓ يجقز

لقس يف هذا الؽالم مـ الحؼ إٓ ققلؽ  ( بؼقلف:12 -11رد األَْلَباكِل )ص

زيادة طؾك ما طؾؿف الشارع- ففذا حؼ كؼقل بف وكؾتزمف ما إخقر: أكف ٓ تجقز ال

 استطعـا إلقف سبقاًل، أما سائر كالمؽ فباصؾ مـ وجقه:

أكؽ أثـقت طؾك الشقعة بالػطـة وكزهتفؿ طـ البدطة، وهؿ فقفا مـ  األول:

والحؿد ,الغارققـ الفالؽقـ، واهتؿت أهؾ السـة هبا وبالبالدة والغباوة، وهؿ 
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 ،اُس الـ   َؽ ؾَ هَ  :ُؾ ُج الر   ا قاَل إذَ »يف أمثالؽ:  ملسو هيلع هللا ىلصن مـفا، فحسبؽ ققلف وءُمَبرَّ  ,هلل

 رواه مسؾؿ- «ؿْ فُ ؽُ هؾَ ق أَ ففُ 

 (-14و 13و 12اكظر الردود طؾك هذا إفاك إثقؿ )ص

وخالصة الؽالم يف هذا الؼؿام: أن الغؿاري اتػؼ مع  (:13وقال )ص

إلبراهقؿقة مع كقهنا زيادة أخقف طؾك استحباب ذكر كؾؿة )سقدكا( يف الصؾقات ا

,واستدراًكا طؾقف! وهق ٓ يجقز يف صريح كالمف، وتػرد هق  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك تعؾقؿف 

 ,خالًفا ٕخقيف )أحؿد وطبد العزيز( وجؿاهقر العؾؿاء مـ قبؾ ومـاقضًة لـػسف

 ، وزطؿ أكف بدطة-«الخطبة»طؾك إكؽار ذكر الصحابة مع الـبل يف الصالة طؾقف يف 

 أطتذر، فؼد صال البحث مع هذا الرجؾ يف هذه ثؿ إين (:12وقال )ص

 ف وزغؾف فقفا أكثر مؿا كـت ضــت-الؿسللة وبقان جفؾ

ولعؾ الؼراء يالحظقن معل اتػاق هدف الغؿاري هذا مع  (:10وقال )ص

 
َّ

هدف ذاك القزير الصقيف يف التفقيش وإثارة الـاس طؾك السؾػققـ طامة وطؾل

 اطتؼادي أن الذي حؿؾف طؾك أن خصـل ـة بالذات، ويفخاصة، ويف هذه السَّ 

بتؾؽ الحؿؾة الشعقاء العؿقاء أكـل كـت اكتؼدتف ٕول مـاسبة طرضت لل، وذلؽ 

يف « ملسو هيلع هللا ىلصبداية السقل يف تػضقؾ الرسقل »السالم  يف مؼدمتل لرسالة العز بـ طبد

 بعض ما طؾَّؼف هق طؾقفا مـ قبؾ-

ِعقَػة»مـ  يف مؼدمة الؿجؾد الثالث -األَْلَباكِل-( 11وقال )ص لؼد  «:الض 

 كان كؼدي طؾك الغؿاري محصقًرا يف خؿسة مقاضقع، ألخصفا بؿا يؾل:
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أكف ٓ ُيعـك ببقان مرتبة إساكقد وإحاديث مـ صحة أو ضعػ  األول:

 إٓ كادًرا، مع أن ذلؽ هق الؿؼصقد مـ التخريج-

 قف-أكف يعتؿد طؾك تحسقـ الرتمذي، وضـل بف أكف يعؾؿ تساهؾف ف الثاين:

 ،إهؿالف تخريج بعض إحاديث، ولعؾ ذلؽ كان سفًقا مـف الثالث:

 «-الصحقحقـ»بعضفا يف 

« الصحاح»يعزو بعض إحاديث لغقر الؿشاهقر، كلصحاب  الرابع:

 «-الســ»و

بؼقلف: « الخؾؼ كؾفؿ طقال اهلل---»تؼقيتف لحديث ابـ مسعقد:  الخامس:

 » مع أن فقف مرتوًكا، وكحديث:«! إسـاده جقد»
ٌّ

سقد  أكا سقد ولد آدم، وطؾل

 «-حديث ضعقػ خالًفا لؼقل الذهبل: إكف مقضقع»، فنكف قال: «العرب

ِعقَػة( »25,44.ص3اهلل الغؿاري )ج اكظر الرد طؾك طبد ْؾِسَؾة الضَّ  «-السِّ

مجال  وبعد، فنن (:33-33وقال األَلَْباكِل يف خاتؿة رده طؾك الغؿاري )ص

ـ أوهامف وتدلقساتف طؾك الؼراء، وضالٓتف الرد طؾك الُغؿاري والؽشػ ط

ا،  وافرتاءاتف وإثارتف لؾػتـ التل شاركف يف بعضفا ذاك الخزرجل، مجال واسع جدًّ

وفقؿا سبؼ مـ البقان كػاية لؽؾ مـصػ راغب يف الفداية، وإين مع ذلؽ أرجق 

بؿا لفؿا أن يرتاجعا طؿا رمقكا بف مـ البفت وآفرتاء، فنن لؿ يػعال فنين داٍع 

 ق  كا وقُ ارِ ـا وأبَص ؿاطِ ـا بلْس عْ تِّ مَ  فؿ  الؾ  »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ثبت طـ رسقل
ـا تَ قْ قَ ْح ـا ما أَ تِ
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 اكتفك- «ا...ـ  مِ  َث ارِ ف القَ ؾْ عَ اْج وَ 

اهلل الغؿاري فقؿا ادطاه يف  وهـاك بعض الؽتب التل ردت طؾك طبد

د الصديؼ اهلل بـ محؿ الػتح الؿبقـ بالرد طؾك كؼد طبد»مملػاتف، ومـفا كتاب 

 لؾشقخ الػاضؾ الدكتقر طؾل كاصر الػؼقفل-« الغؿاري لؽتاب إربعقـ

اهلل  وبعد هذه الؿؼدمة التل طؾك ضقئفا الرد طؾك طبد» (:10قال )ص

ٕبل إسؿاطقؾ « إربعقـ يف دٓئؾ التقحقد»الصديؼ الغؿاري يف كؼده لؽتاب 

وما أخذ بف الصحابة الفروي، اطتؿد يف كتابف هذا طؾك كتاب اهلل وسـة رسقلف 

والتابعقن، واإلمام البخاري وإئؿة إربعة، وهل يف جؿؾة أحاديث الصػات التل 

لفا بؿا فقفؿ أخق الؿملػ كػسف أبق الػقض $أثبتفا الفروي  ، وردوا طؾك مـ أوَّ

 «-أحؿد بـ الصديؼ الغؿاري، طسك أن يؼبؾ كصقحة أخقف ٕكف أقرب الـاس إلقف

اهلل بـ محؿد الغؿاري مـ مسائؾ  بحصر ما تـاولف طبد وقام الدكتقر الػاضؾ

ٕبل إسؿاطقؾ الفروي يف كتابف الذي « إربعقـ يف دٓئؾ التقحقد»يف كؼده لؽتاب 

( صػحة، وأما رد 48والذي جاء يف )« فتح الؿعقـ بـؼد كتاب إربعقـ»سؿاه 

ْقخ كاصر الػؼقفل فؼد سؿاه   «-كتاب إربعقـالػتح الؿبقـ يف الرد طؾك كؼد »الشَّ

 ورده يتـاول أمريـ:

 يف شخصقة الؿملػ، حقث اهتؿف بلمريـ: أحدهؿا:

إن أبا إسؿاطقؾ الفروي وإن كان حافًظا إٓ أكف » (:3فؼال الغؿاري )ص



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 001

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «-ضعقػ يف العربقة وققاطد آستدٓل

ًّٓ « فؿ ومشبِّ إكف مجسِّ » (:32وقال الغؿاري )ص  طؾك ذلؽ بؼقل مستد

 ًدا لذلؽ الؼقل بؿملػات الفروي-السبؽل فقف، ممي

ْقخ الدكتقر كاصر الػؼقفل يف كتابف-  واكظر رد الشَّ

أما الؿعاصرون فؼد رأيت مـ الؿـاسب أن أقدم » (:38-30وقال )ص

اهلل الغؿاري هدية مـ أخقف أبل الػقض أحؿد الغؿاري  لؾـاقد أبل الػضؾ طبد

(، وهبذه الفدية 46ورقف )« ؼؾقداإلقؾقد يف تـزيؾ كتاب اهلل طؾك أهؾ الت»مـ كتابف 

اإلقؾقد يف تـزيؾ كتاب اهلل طؾك »الثؿقـة أطتؼد أن الـاقد إذا رجع لؽتاب أخقف 

أن يعقد إلك الحؼ: ٕن هذا هدفف إن شاء اهلل، ويؽتب لـا ما يقضح « أهؾ التؼؾقد

ذلؽ: وإٓ فحؽؿف طؾك الفروي بالتشبقف والتجسقؿ تبًعا لؾسبؽل يشؿؾ أخاه أبا 

ض: ٕكف يثبت هلل ما أثبتف لـػسف مـ صػة القد والعقـ والؼدم، كؿا وردت يف الػق

إن إشعرية تؼقل: مـ »الؼرآن والسـة الصحقحة، ويؼقل كؿا هق كص كالمف: 

، كؿا أكف يثبت صػة آستقاء، ويرد طؾك «ؿف ومجسِّ أثبت ذلؽ ففق مشبِّ 

 اكتفك-« ى يف كص كالمفإشعرية تلويؾفؿ بآستقالء، ويسؿقفؿ مبتدطة، كؿا تر

ومـ الباليا والطقام لعبد اهلل بـ الصديؼ الغؿاري القققعة يف اإلمام  قؾت:

 «-حؿاد بـ سؾؿة»

بؼقل الـاقد: وأققل: حؿاد بـ سؾؿة وإن كان ثؼة فؾف » (:22-31قال )ص

 «-أوهام كؿا قال الذهبل، ولؿ يخرج لف البخاري، وذكر لف أوهاًما---
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 الرد:

إن وققعتف يف حؿاد بـ سؾؿة يخشك طؾقف مـ » اصر الػؼقفل:قال الدكتقر ك

، لذلؽ فنين أدطق «مـ سؿعتؿقه يتؽؾؿ يف حؿاد فاهتؿقه»ققل ابـ الؿديـل: 

 لؾذهبل-« مقزان آطتدال»الؼارئ لؼراءة ترجؿة حؿاد بـ سؾؿة يف 

ثؼة، وقال ابـ الؿديـل: مـ سؿعتؿقه يتؽؾؿ يف حؿاد  وقال أحؿد ويحقك:

سؾؿ مـ إٓ أن حؿاد بـ سؾؿة كان شديًدا طؾك الؿبتدطة، ولفذا لؿ يَ فاهتؿقه، 

اهلل الغؿاري، وذلؽ سقؽقن زيادة يف  ألسـتفؿ، كؿا فعؾ الؽقثري قبؾ طبد

 اكتفك-« حسـاتف إن شاء اهلل تعالك

ومؿا يـبغل اإلشارة إلقف هـا بؿـاسبة رد الـاقد » (:23وقال )ص

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كف يخالػ الؼرآن: أن رسقلوآستدٓل بالحديث بعد صحتف بحجة أ

قد أخرب طـ جؿاطة يلتقن آخر الزمان يردُّون سـتف بحجة أهنؿ لؿ يجدوا ما أمر بف 

يف الؼرآن، ويسؿقن أكػسفؿ قرآكققـ، ومـفؿ جؿاطة يف العصر  ملسو هيلع هللا ىلصأو هنك طـف 

 اكتفك-« مـفؿ ,طبد اهلل الغؿاري,الحاضر، وٓ أضـ أن الـاقد 

(: 45اهلل الغؿاري )ص يف خاتؿة كتاب طبدومؿا جاء  (:128وقال )ص

صبؼات »وصػف الفروي بلكف مجسؿ ومشبف، وصػف بذلؽ التاج السبؽل يف 

والذي سؿاه « إربعقـ يف دٓئؾ التقحقد»، وسؿك كتاب الفروي «الشافعقة

 «-كتاب البدطة»التاج السبؽل 

ْقخ طؾك هذه آدطاءات طؾك الفروي وهق ققل , واكظر إجابة الشَّ
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 (-165,164)ص ,سبؽلال

ْقخ كاصر الػؼ « تذكرة الحػاظ»قال الذهبل يف » (:163فل )صقوقال الش 

الػاروق يف »وكتاب « إربعقـ»وصـػ »( بعد أن ذكر شققخف: 3.1184)ج

وأشقاء، وكان « مـازل السائريـ»وكتاب « ذم الؽالم وأهؾف»وكتاب « الصػات

ًٓ طؾك الؿخالػقـ، وجذًطا يف أطق ـة ٓ ـ الؿتؽؾؿقـ، وَصقًدا يف السُّ سقًػا مسؾق

يتزلزل، وقد امتحـ مرات، قال ابـ صاهر: وسؿعتف يؼقل هبراة: ُطرضت طؾك 

السقػ خؿس مرات ٓ يؼال لل: ارجع طـ مذهبؽ، لؽـ يؼال لل: اسؽت 

 اكتفك-« طؿـ خالػؽ، فلققل: ٓ أسؽت

ا وشقخ اإلسالم صدًقا قؾت:  اكتفك-« ففق اإلمام حؼًّ

اهلل الغؿاري:  بقـ الرسائؾ التل ُألِّػت يف الرد طؾك رسالة طبد ومـ ثاكًقا:

ْقخ حؿاد إكصاري  ، حقث أبرز فقفا مـ الـؼقل الؿػقدة طـ أئؿة $رسالة الشَّ

اإلسالم ما يؽشػ شبف أهؾ الزيغ والضالل، ويزيؾ الؾبس ويقضح حؼقؼة 

ْقخ اإلمام طبد طبد كؿا يف تؼريظف  ،زالعزيز بـ با اهلل الغؿاري، حقث أشاد الشَّ

 :$كؿا يف الؿؼدمة، فؼال « اإلباكة طؾك أصقل الدياكة»لؽتاب 

ْقخ يف هذه الرسالة وأفاد، وأبرز فقفا مـ الـؼقل الؿػقدة طـ أئؿة » أجاد الشَّ

اإلسالم والعؾؿاء وإطالم ما يؽشػ الشبفة ويزيؾ الؾبس، ويرشد إلك الحؼ، 

 (-4)ص« دمة رسائؾ يف العؼقدةمؼ»اكتفك- « ويقضح حؼقؼة مذهب أبل الحسـ

ْقخ حؿاد إكصاري  « تحػة الؼاري يف الرد طؾك الغؿاري»يف  $قال الشَّ
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اهلل بـ  فؼد أصؾعت طؾك رسالة صغقرة كتبفا شخص باسؿ طبد(: »183)ص

إتحاف إذكقاء يف التقسؾ »محؿد بـ الصديؼ الغؿاري الحسـل، وسؿاها 

يدطق فقفا إلك التقسؾ بذوات « اءبإكبقاء وغقرهؿ مـ الصالحقـ وإولق

 ًّٓ  طؾك دطقاه فقفا بخؿسة أحاديث مرفقطة وبخؿسة آثار الصالحقـ مستد

مقققفة، وطؼَّب طؾك كؾ واحد مـفا بلكف صحقح، وقد ُألِّػت رسائؾ كثقرة يف الرد 

لشقخ اإلسالم « قاطدة جؾقؾة يف التقسؾ والقسقؾة»طؾك مثؾ هذه الرسالة، مـفا: 

ْقخ زيـل دحالن»ابـ تقؿقة، و لؾشقخ « صقاكة اإلكسان طـ وسقسة الشَّ

مـفاج التلسقس »لملقسل، و« غاية إماين يف الرد طؾك الـبفاين»السفسقاين، و

تلسقس التؼديس يف الرد طؾك »الؾطقػ، و لؾشقخ طبد« يف الرد طؾك ابـ جرجقس

 «-الؾطقػ لؾشقخ طبد« ابـ مـصقر

استـد طؾقفا ٓ تـطؾل إٓ طؾك وأدلة الغؿاري التل » (:183وقال )ص

إغؿار: ٕكؽ إذا كظرت إلقفا تجد أن أساكقدها كؾفا ٓ تخؾق مـ كذاب أو متفؿ 

بالؽذب مرتوك الحديث، أو مجفقل تـؼطع أطـاق اإلبؾ دون أن يعرف: إضافَة 

مع « الســ»وحديث إطؿك يف « الصحقحقـ»إلك أكف أورد فقفا حديث طؿر يف 

 اكتفك-« لؿقضقع كؿا ستؼرؤهأهنؿا خارجان طـ ا

« مجؿقع الػتاوى»يف  ,رحمه اهلل تعالى,قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

وأما إذا أضفر الرجؾ الؿـؽرات وجب اإلكؽار طؾقف (: »28.217,218)

طالكقة، ولؿ يبؼ لف غقبة، ووجب أن يعاقب طالكقة بؿا يردطف طـ ذلؽ مِـ هجر 
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، إذا كان الػاطؾ لذلؽ متؿؽـًا مـ ذلؽ مـ ڠ وغقره، فال ُيسؾَّؿ طؾقف، وٓ ُيردُّ 

 «-غقر مػسدة راجحة

اهلل الغؿاري وٓ كرامة، وهذا حالف كؿا ذكر  وهذا مثؾ حال طبد قؾت:

اؤكؿ، ؿ وال آبَ عقا أكتُ سؿَ ؽؿ بؿا لؿ تَ قكَ ثُ حدِّ يُ  تل كاٌس م  ر أُ يف آِخ  ؽقنُ قَ َس »: ملسو هيلع هللا ىلص

 (-1.6« )صحقحف»رواه مسؾؿ يف مؼدمة  «ؿاهُ ؿ وإي  اكُ فني  

 

* * *
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ذ اىصٔيف:  ْ٘
َّ
 اىؼ

 ٌدٍس نب ري٘و نب إةصاًْ٘ 

 (1)اىلاوكجٖ اىدعِٖ األزْصي

                                           

محؿد بـ خؾقؾ بـ إبراهقؿ، أبق الؿحاسـ الؼاوقجل: طالؿ بالحديث، فؼقف حـػل باحث- مـ  (1)

هـ( فتػؼف يف  1239فقفا، ورحؾ إلك مصر سـة )أهؾ صرابؾس الشام- ولد وتؾؼك مبادئ العؾقم 

ا بؿؽة- كان مسـد بالد الشام يف طصره، قال  27إزهر وأقام  سـة، وطاد إلك بؾده- ومات حاجًّ

وطؾك أساكقده الققم الؿدار يف غالب بالد مصر والشام «: »ففرس الػفارس»صاحب 

 «-والحجاز

وهق ثبت ذكر فقف مشايخف، « خ –د العقالل معدن الملل يف إساكق»كتاب، مـفا  155لف كحق 

« خ ,رفع إستار الؿسدلة يف إحاديث الؿسؾسؾة »و« ربقع الجـان يف تػسقر الؼرآن»و

الؾملم »و« روح البقان يف خقاص الـباتات والحققان»و« الؿؼاصد السـقة يف آداب الصقفقة»و

دواويـ »يف الحديث، و« صارتـقير الؼؾقب وإب»يف إحاديث الؿقضقطة، و« ط –الؿرصقع 

الذهب اإلبريز، »جؿعت غرائب أسػاره يف مصر والحجاز والشام، و« رحؾة»و« خطب مـربية

الؿقصل « الجامع الػقاح لؾؽتب الثالثة الصحاح»و« ط ,شرح الؿعجؿ القجقز لؾؿرغـل 

حـػقة كقاكب الرتصقػ فقؿا لؾ»و« البفجة الؼدسقة يف إكساب الـبقّية»والبخاري ومسؾؿ، و

غـقة الطالبقـ »يف أصقل الحديث والؽالم والديـ، و»خ –لطائػ الراغبقـ »و« مـ التصـقػ

آطتؿاد »رسالة يف الػؼف، و« سػقـة الـجاة ط»و« خ ,شقارق إكقار »و« ط ,مـ أحؽام الديـ 

ها، ولد سـة )«- تحػة الؿؾقك يف السقر والسؾقك»و« يف آطتؼاد (، 1224وكان خطقًبا مػقَّ

هدية »(، و9.287« )معجؿ الؿملػقـ»(، واكظر: 6.118« )إطالم»هـ(-  1355تقيف سـة )و

 (-1.98« )إيضاح الؿؽـقن»(، و2.387« )العارفقـ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 007

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ِعقَػة»يف  -رحمه اهلل تعالى-قال األَْلَباكِل   (:180/ص1)ج« الض 

ْقخ  ,)كعؿ الُؿذكر السبحة(,وقد ضعػ الحديث جؿاطة  كؿا ذكره الشَّ

 (1)«إكقار الجؾقةشقارق »يف  ,مـ الؿعاصريـ,محؿد خؾقؾ الؼاوقجل 

 (-113.1)ق

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 99.ص12)ج« الضَّ

 «-لدوا لؾؿقت وابـقا لؾخراب: »(5556) تعؾقؼف طؾك حديث

وهق قطعة مـ حديث أخرجف البقفؼل يف « ضعقػ» :$قال األلباين 

حؿد بـ ( مـ رواية مقسك بـ طبقدة طـ م7.396.15731« )شعب اإليؿان»

ما مـ صباح يصبح طؾك »مرفقًطا بؾػظ:  ڤثابت طـ أبل حؽقؿ مقلك الزبقر 

 «-العباد إٓ وصارخ يصرخ: لدوا لؾؿقت، واجؿعقا لؾػـاء، وابـقا لؾخراب

هذا » (:020/1)ق « تخريج الؿختصر»وضعػف الحافظ ابـ حجر يف 

حديث غريب، ومقسك وشقخف ضعقػان، وأبق حؽقؿ مجفقل، وقد أخرج 

 «-مذي مـ صريؼ مقسك هذا هبذا اإلسـاد حديًثا غقر هذا واستغربفالرت

ما مـ صباح يصبح العبد إٓ ومـاد يـادي: سبحان » يشقر إلك حديث:

 «-الؿؾؽ الؼدوس

وقد بقـت هـاك أن محؿد بـ ثابت هذا لقس هق البـاين الضعقػ، وإكؿا هق 

                                           

 ، وهق طبارة طـ مخطقط، لؿ يطبع-«شقارق إكقار الجؾقة يف أساكقد الشاذلقة» (1)
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,قدة، وٓ هق آخر مجفقل، تػرد بالرواية طـ أبل حؽقؿ، وطـف مقسك بـ طب

هتذيب »محؿد بـ ثابت العبدي، كؿا وقع يف ترجؿة أبل حؽقؿ هذا مـ  ,أيًضا

«: هتذيب الؿزي»ٓبـ حجر! وكلكف سْبُؼ قؾؿ مـف، فنكف لقس يف « التفذيب

 )العبدي(-

ومـ الغريب أن يتتابع الؿخرجقن لفذا الحديث طؾك تؼؾقد  :$وقال 

لؿحؿد بـ ثابت هذا دون « ختصرتخريج الؿ»الحافظ ابـ حجر يف تضعقػف يف 

، «التؼريب»أن يـتبفقا أكف واهؿ يف ذلؽ، وأكف الؿجفقل الذي صرح بف يف 

(، وطؾل الؼاري يف 332.855« )الؿؼاصد الحسـة»كالحافظ السخاوي يف 

فقض »تحؼقؼ الصباغ(، والؿـاوي يف  – 277)ص« الؿقضقطات الؽربى»

(، والعجؾقين يف 168)ص« أسـك الؿطالب»، والشقخ الحقت يف «الؼدير

 وغقرهؿ!« كشػ الخػاء»

ومـ الؿػارقات العجقبة التل وقػت طؾقفا يف هذا الحديث ققل الزرقاين 

 (: إكف حديث صحقح!157.791« )مختصر الؿؼاصد الحسـة»يف 

وهذا مؿا لؿ يؼؾف أحد قبؾف!! وأضـف ُأيت مـ ضاهر كالم السخاوي يف 

 حديث أبل هريرة كشاهد لفذا-

الؾملم »وقؾده الشقخ الؼاوقجل يف ,هذا ما كؼؾف الشقخ الؼاري ويؼابؾ 

هق مؿا » طـ اإلمام أحؿد أكف قال يف حديث الترجؿة: -(60)ص« الؿرصقع

 «!!!يدور يف إسقاق! وٓ أصؾ لف
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 ويف صحة هذا الـؼؾ طـ اإلمام أحؿد كظر: لسببقـ: :$قال األلباين 

 ديؿة الؿعتؿدة-أكـل لؿ أره يف شلء مـ الؿصادر الؼ األول:

أربعة أحاديث تدور طؾك »أن الؿروي طـ اإلمام أحؿد أكف قال:  واآلخر:

فذكرها، ولقس مـفا حديث « يف إسقاق لقس لفا أصؾ--- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 الرتجؿة-

 ( بسـده طـف-2.236« )الؿقضقطات»رواه ابـ الجقزي يف 

(، 223)ص« التؼققد واإليضاح»ومع ذلؽ فؼد قال الحافظ العراقل يف 

ٓ يصح هذا الؽالم طـ اإلمام أحؿد، (: »2.145« )الملل»وأقره السققصل يف 

 اكتفك-«---« الؿسـد»فنكف أخرج حديًثا مـفا يف 

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

الؾملم الؿرصقع فقؿا ٓ أصؾ لف أو »وكسَتؾُّ ترجؿُة لؾؿملػ مـ كتابف 

 البشائر اإلسالمقة:حؼؼف فقاز أحؿد زمرلل، ط: دار « بلصؾف مقضقع

 ترجؿة الؿملػ:

هق شؿس الديـ محؿد بـ خؾقؾ بـ إبراهقؿ الطرابؾسل الشامل، 

الؿعروف بالؼاوقجل، وققؾ لف: الؼاوقجل ٕن أحد أجداده كان صـع قاووًقا 

وأهداه إلك السؾطان مصطػك أحد خؾػاء بـل طثؿان، فلكعؿ طؾقف وأططاه بؾدة 

 كرون، وصار يدطك بؼاوقجل باشل-طؾك كحق ساطتقـ مـ صرابؾس تسؿك ذ
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بلبل  ,أيًضا,بلبل الؿحاسـ، وكان يؽـك  $اشتفر مملػـا  كـقتف:

 الؿعارف، وبلبل الفدى، وبلبل الؿؽارم وغقرها-

أما كسبف فنكف يتصؾ بسقدكا الحسـ السبط، رضقان اهلل وسالمف  كسبف:

 «-البفجة الؼدسقة يف إكساب الـبقية»طؾقف، وقد رفعف يف كتابف 

 مصـػاتف:

 «-ربقع الجـان يف تػسقر الؼرآن» ,

 «-مسرة العقـقـ طؾك تػسقر الجاللقـ» ,

 «-روح البقان يف خقاص الـبات والحققان» ,

 «-جؿال الرقص يف قراءة حػص» ,

 «-الجامع الؼباح لجقامع الؽتب الصحاح» ,

 «-تسفقؾ الؿسالؽ مختصر مالؽ» ,

 «-البدر الؿـقر مختصر الجامع الصغقر» ,

 «-الؾملم الؿرصقع يف الحديث الؿقضقع» ,

 «-تـقير الؼؾقب وإبصار» ,

 «-الػتح الؿبقـ طؾك الحصـ الحصقـ» ,

 وغقرها مـ الؽتب-
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 هجرية( يف شفر ذي الحجة- 1355يف سـة ) $تقيف  وفاتف:

 مصارد ترجؿتف:

الؼادر  لؾشقخ طبد« ترجؿة شؿس الديـ أبل الؿحاسـ الؼاوقجل( »1)

 هـ- 1356ؾسل، صبع يف الؿطبعة إدبقة يف بقروت سـة إدهؿل الطراب

,4.128« )مقسقطة طؾؿاء الؿسؾؿقـ يف تاريخ لبـان اإلسالمل( »2)

 ( لؾدكتقر طؿر تدمري، الؿركز اإلسالمل لإلطالم واإلكؿاء يف بقروت-138

 (-1.69,75لؾؽتاين )« ففرس الػفارس( »3)

 (-6.352,353لؾزركؾل )« إطالم( »4)

 (-9.287طؿر رضا كحالة )« جؿ الؿملػقـمع( »5)

 (-1.224لؾـبفاين )« جامع كرامات إولقاء( »6)

 (-3.122« )إطالم الشرققة( »7)

 (-1495« )معجؿ الؿطبقطات( »8)

 (-236, 1.235بالظاهرية )« ففرس التصقف( »9)

 (:01-11)صمـ مؼدمة الؿحؼؼ « الؾملم الؿرصقع»كؾؿة طـ كتاب 

هنج الذيـ سبؼقه يف « الؾملم الؿرصقع» كتابف يف $هنج الؼاوقجل »

إيراد إحاديث الؿقضقطة مع إططاء الحؽؿ طؾقفا باختصار، تسفقاًل لؾؼارئ، 
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ب أحاديثف طؾك حروف الؿعجؿ بالـسبة لؾحرف إول فؼط، أما الثاين وقد رتَّ 

والثالث فؼد أخؾ بف كثقًرا، فؾؿ يتعفد ترتقبفا، وكذلؽ كاكت خطتف آقتصار 

ؾك الحديث الؿقضقع فؼط دون أن يذكر معف الضعقػ أو الحسـ أو ط

الصحقح، شلن الؽتب الؿملػة يف إحاديث الؿشتفرة مـ ضعقػة أو مقضقطة 

 أو حسـة وصحقحة-

الؿصـقع يف معرفة الحديث »وقد هنج هذا الـفج قبؾف طؾل الؼاري يف كتابف 

وكذلؽ هنج طؾك هذا  ،«إسرار الؿرفقطة يف إخبار الؿقضقطة»و« الؿقضقع

، والشقكاين يف «تذكرة الؿقضقطات»الـفج محؿد صاهر الفـدي الػتـل يف كتابف 

 وغقرهؿ-« الػقائد الؿجؿقطة»

ْقخ طؿر رضا كحالة يف  -008/ص3)ج« معجؿ الؿملػقـ»قال الش 

 (:13181/ترجؿة 001

 م(: 1888-1821) هى(1003-1322)

رابؾسل الحـػل، أبق محؿد بـ خؾقؾ بـ إبراهقؿ الؼاوقجل الط»

ث مسـِد فؼقف صقيف خطقب، ولد بطرابؾس الشام، وتؾؼك مبادئ  الؿحاسـ، محدِّ

ا  العؾقم هبا، ورحؾ إلك مصر، فدرس يف إزهر، وطاد إلك بؾده، وتقيف حاجًّ

شقارق إكقار الجؾقة يف أساكقد »ذي الحجة- مـ تصاكقػف الؽثقرة:  7بؿؽة يف 

بغقة الطالبقـ فقؿا يجب مـ «، »ؼؾقب وإبصارمختصر تـقير ال«، »الشاذلقة

الذهب اإلبريز يف شرح الؿعجؿ القجقز يف أحاديث الرسقل «، »أحؽام الديـ
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التجؾقات اإللفقة «، »البفجة الؼدسقة يف إكساب الـبقية»و«، العزيز لؾؿرغقـل

معدن الملل يف إساكقد »جؿؾة مـ الؿسؾسالت، و« والؿـاجاة الرحؿاكقة

 اكتفك-« وهق ثبت ذكر فقف مشايخف« لالعقال

أكف ألَّػ كحق مئة  (:1/61« )ففرس الػفارس»الحل الؽتاين يف  ذكر طبد

ل ومختصر، وقال: ذكر مجاهد يف  « إطالم الشرققة»تصـقػ ما بقـ مطقَّ

 مملًػا، ومـفا: 75(: أكف ألَّػ كحق مئتل مصـػ وطدد 3.122)

 «-مسرة العقـققـ يف حاشقة الجاللقـ» ,

 «-ربقع الجـان يف تػسقر الؼرآن» ,

 «-مقاهب الرحؿـ يف خصائص الؼرآن» ,

 «-جؿال الرقص يف قراءة حػص»و ,

 «-طجالة الؿستػقد يف أحؽام التجقيد»و ,

 ويف الحديث:

 «-الؾملم الؿرصقع فقؿا ققؾ: لقس لف أصؾ وبلصؾف مقضقع» ,

 أشفر مملػاتف طؾك اإلصالق:

 والؿسؾؿ والبخاري-« الؿقصل»أطـل « ثة الصحاحالجامع الػقاح لؾؽتب الثال» ,

الؿعجؿ القجقز »وهق شرح « الذهب اإلبريز شرح الؿعجؿ القجقز»و ,
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 لعبد اهلل بـ إبراهقؿ-« مـ أحاديث الرسقل العزيز

 وغقرها مـ الؽتب-

 ويف الػؼف:

 «-بغقة الطالبقـ فقؿا يجب مـ أحؽام الديـ» ,

 ويف التصقف:

 «-س الخرقة الصقفقةالربقة الدهشقة يف لب» ,

 «-تحػة الؿؾقك يف السقر والسؾقك» ,

 «-شرح أجرومقة طؾك لسان السادة الصقفقة» ,

 «-شقارق إكقار الجؾقة يف أساكقد السادة الشاذلقة» ,

لؿحقل الديـ بـ طربل، يحتقي « الطقر إطؾك شرح الدور إطؾك»و ,

 طؾك أوفاق يف سر الحروف وخقاص الحزب الؿذكقر-

 «-ققاطد التحؼقؼ يف أصقل أهؾ الطريؼ»و ,

 «-الؿؼاصد السـقة يف آداب السادة الصقفقة»و ,

 وغقرها-

* * *
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ذ ٌِصٔر ـيل ُاصف األزْصي  ْ٘
َّ
 (1)$اىؼ

ِعقَػة»يف  $قال األَْلَباكِل   (:183( )332-330/ص1)ج« الض 

 «-ٓ صالة لجار الؿسجد إٓ يف الؿسجد»

(، والبقفؼل 1.246(، والحاكؿ )161أخرجف الدارقطـل )ص« ضعقػ»

 «-ضعقػ»( مـ صريؼ سؾقؿان بـ داود القؿامل وهق 3.57)

ا، قال ابـ معقـ:  ، وقال «لقس بشلء»وطؾتف سؾقؿان، فنكف َضعقػ جدًّ

قال البخاري: مـ قؾت فقف: مـؽر »، قال الذهبل: «مـؽر الحديث»البخاري: 

 «-الحديث، فال تحؾ رواية حديثف

 (-56)ص« مسائؾ ابـف صالح»ؿد كؿا يف وأما ما رواه أح

مـ سؿع الـداء فؾؿ يلتف فال صالة لف » يشقر إلك حديث ابـ طباس مرفقًطا:

والحاكؿ والبقفؼل، وسـد  الدارقطـلأخرجف أبق داود وابـ ماجف و«- إٓ مـ طذر

                                           

ا يف الجامع الزيـبل مـصقر بـ طؾل كاصػ: مـ العؾؿاء بالحديث- مصري- كان مدرًس  (1)

خؿسة مجؾدات يشتؿؾ طؾك « ط ,التاج الجامع لألصقل، يف أحاديث الرسقل »بالؼاهرة- لف 

، «غاية الؿلمقل شرح التاج الجامع لألصقل»حديًثا، يف أسػؾ صػحاتف شرح لف سؿاه  5887

(، 1623)ص « كثر الجقاهر والدرر»(، واكظر: 7.351« )إطالم»هـ(- 1371تقيف بعد )

 (-1.425« )إزهرية»و



 
ث»يف  016

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ابـ ماجف وغقره صحقح، وصححف الـقوي والعسؼالين والذهبل، ومـ قبؾفؿ 

 (-551« )إرواء الغؾقؾ»يف الحاكؿ، وهق مخرج 

رواه أبق » (:1/068) (1)«التاج الجامع لألصقل»وأما ققل مملػ كتاب 

فؿـ تخؾقطاتف وأخطائف الؽثقرة التل بقـتفا يف « داود وابـ ماجف بسـد ضعقػ

 (- اكتفك-185رقؿ )« كؼد التاج»

ْقخ الػاضؾ كقر الديـ صالب بجؿع ما تـاثر مـ مؼآت  قؾت: قد قام الشَّ

ْقخ كحق كصػ قرن يف مجؾتقـ ا ْقخ إَْلَباكِل وفتاويف وردوده خالل ما كشره الشَّ لشَّ

 شفريتقـ كاكتا مـ خقرة الؿجالت اإلسالمقة وقتئذ، وهؿا:

 مجؾة التؿدن اإلسالمل- ,

 ومجؾة الؿسؾؿقن- ,

قْخ جؿع ما لؿ يـشر يف بطقن  وكاكتا تصدران يف بالد الشام، وقصد الشَّ

(، قال: حقث 25,22)ص« $مؼآت إَْلبَاكِل »كر يف كتابف الؽتب، مثؾ ما ذ

 يشؿؾ طؾك ردود طؾك بعض الؿؼآت الؿخالػة لؿـفج الؽتاب والسـة مـفا:

لإلمام ابـ « لػتة الؽبد يف كصقحة القلد»تحؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب  ,

ْقخ محؿقد مفدي استاكبقلل  ، كشر يف ثالث $الجقزي، بآشرتاك مع الشَّ

 م- 1954هـ  1374مـ الؿجؾد الحادي والعشريـ سـة حؾؼات 

                                           

لؿـصقر طؾل كاصػ، صبعتف مطبعة طقسك « ملسو هيلع هللا ىلصالتاج الجامع لألصقل يف أحاديث الرسقل » (1) 

 هـ(-1354الحؾبل، الؼاهرة )
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لؿملػف « التعؼب الحثقث فقؿـ ضعػ ما صح مـ الحديث»الرد طؾك  ,

اهلل الحبشل الفرري- كشر يف حؾؼات متتابعة مـ الؿجؾديـ الثالث  طبد

 هـ- 1377هـ و 1376والعشريـ والرابع والعشريـ سـة 

ْقخ محؿد « مةكصقص حديثقة يف الثؼافة العا»كؼد كتاب  , لؿملػف الشَّ

ْقخ يف خؿس حؾؼات مـ الؿجؾديـ الثالث $الؿـتصر الؽتاين  ، كشره الشَّ

 هـ- 1387هـ  1386والثالثقـ والرابع والثالثقـ سـة 

لؿملػف الدكتقر محؿد سعقد رمضان البقصل، « فؼف السقرة»كؼد كتاب  ,

 -1395كشره يف حؾؼات متتابعة مـ الؿجؾد الثامـ والثالثقـ سـة 

قْخ يف صػحات  ، «مجؾة التؿدن اإلسالمل»ففذه ستة مقاضقع متػرقة كشرها الشَّ

وقد صدر كؾ مقضقع يف كتاب مستؼؾ، وبؼقت بعض الؿؼآت والردود حبقسة 

 أوراق هذه الؿجؾة، لؿ يؼؿ أحد بجؿعفا والعـاية هبا، ومـ هذه الؿؼآت:

 «-وجقب التػؼف يف الحديث» ,

 «-خطبة الحاجة» ,

 «-مـ معجزات اإلسالم العؾؿقة» ,

 «-حقل السػر الذي يبقح الػطر يف رمضان ومسافة الؼصر» ,

ْقخ محؿقد شؾتقت يف ذلؽ» ,  «-حقل فتقى قتؾ القالد ابـف والرد طؾك الشَّ

 «-حقل الؿفدي والرد طؾك السقد محؿد رشقد رضا يف كػقف» ,
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 «-صحتف ومعـاه :يقشؽ أن تداطك طؾقؽؿ إمؿ» ,

 «-الراهب بحقرا حؼقؼة ٓ خرافةحادثة » ,

 (-21الؿؼآت( )ص)وغقر ذلؽ كؿا يف 

: $ومـ بقـ الردود والـؼد طؾك بعض الؿملػات لؾشقخ إَْلَباكِل  قؾت:

لؾشقخ مـصقر طؾل كاصػ، « كؼد كتاب )التاج الجامع لألصقل الخؿسة(»

جامع »و« ســ أبل داود»و« صحقحل البخاري ومسؾؿ»الذي جؿع بقـ دفتقف 

ْقخ مـصقر طؾك كاصػ يف « الؿجتبك»و« الرتمذي  «:مؼدمتف»لؾـسائل، وقال الشَّ

وهذه هل إصقل الخؿسة التل اشتفرت يف إمة وارتضتفا، لؿا لفا مـ »

الؿؽاكة العؾقا يف الحديث التل فاقت كؾ كتاب ضفر إلك أن يف طؾؿ الحديث، 

شريعة كؾفا، كؿا قال اإلمام ٕهنا جؿعت مـ الشريعة ما طزَّ وغال ثؿـف، بؾ هل ال

إٓ  ملسو هيلع هللا ىلص: ما شذ طـ إصقل الخؿسة مـ صحقح حديث الرسقل ڤالـقوي 

 «-الـزر القسقر، وٓ شؽ فػقفا حاجة اإلكسان لسعادة الدكقا وأخرة

ْقخ كقر الديـ صالب يف  مـذ » (:61-22)ص« مؼاالت األَْلَباكِل»وقال الش 

ؾؿ الشرطل، فجرى البحث فقف بضع سـقـ جؿعـل مجؾس مع أحد الطالب لؾع

حقل بعض الســ الـبقية التل هجرها الـاس جفاًل هبا أو غػؾة طـفا، ومـفا 

وضع القديـ طؾك الصدر يف الصالة، فذكر الطالب الؿشار إلقف أن مـ السـة 

 وضعفؿا تحت السرة-

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إهنا ٓ تثبت طـ رسقل فؼؾت لف:
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 بؾك إهنا ثابتة! فؼال:

تللقػ « التاج الجامع لألصقل يف أحاديث الرسقل»ثؿ جاءين بؽتاب 

ْقخ مـصقر طؾل كاصػ مـ طؾؿاء إزهر، وأراين فقف )ص ( 1ج  188الشَّ

السـة وضع الؽػ طؾك الؽػ يف »، قال: ڤالحديث الؿعروف طـ طؾل 

وطؾؼ طؾقف « رواه أبق داود وأحؿد»، وقال يف تخريجف: «الصالة تحت السرة

 «-حت السرة---فالسـة وضعفؿا ت»بؼقلف: 

إن هذا الحديث ضعقػ باتػاق طؾؿاء الحديث، فؾؿ يؼبؾ ذلؽ  فؼؾت لف:

 ة أن أبا داود سؽت طؾقف، بـاء طؾك سؽقت الؿملػ طؾقف!مـل بحجَّ 

لق سؽت أبق داود طؾقف فال حجة فقف بعد تبقـ طؾة الحديث واتػاق  فؼؾت:

ِعقَػة وقد كثقر مـ إحادي« ســ أبل داود»العؾؿاء طؾك تضعقػف، ويف  ث الضَّ

د أن يبقـ ما فقف وهـ شديد، وأما الضعقػ  سؽت طـفا أبق داود، وهق إكؿا تعفَّ

مصطؾح »فؼط الذي لؿ يشتد ضعػف فؾؿ يتعفد بقاكف، كؿا هق مشروح يف 

، ومع ذلؽ فنن أبا داود لؿ يسؽت طؾك هذا الحديث بالذات، بؾ طؼبف «الحديث

الرحؿـ بـ  بـ حـبؾ يضعػ طبدسؿعت أحؿد »ان ضعػف وطؾتف، فؼال: قبب

يعـل أحد رواة الحديث، ثؿ أحؾتف يف آصالع طؾك تػصقؾ « إسحاق الؽقيف

« كصب الراية»لؾـقوي و« الؿجؿقع»الؼقل يف تضعقػ الحديث طؾك كتاب 

لؾزيؾعل، وذكرت لف أن إحاديث الصحقحة تصرح بخالف هذا الحديث، وأن 

 سرة-السـة وضع القديـ طؾك الصدر ٓ تحت ال
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، فؾؿا أصؾعـل ذلؽ الطالب «التاج»ؾؿ لل هبذا الؽتاب وكـت مـ قبؾ ٓ طِ 

طؾك الحديث الؿذكقر فقف راطـل مـف سؽقت الؿملػ طـ تضعقػ أبل داود 

لؾحديث، حتك تقهؿ الطالب أكف صالح! فؽان ذلؽ حافًزا لل طؾك تتبع أحاديث 

أدرس الؽتاب مـ أولف ـت لل أخطاء أخرى كثقرة فقف، فاكدفعت أخرى مـف، فتبقَّ 

حديًثا حديًثا دراسَة فحص وتدققؼ إلك آخر الجزء إول مـف، ففالـل ما فقف مـ 

ٓ طؾؿ طـده  ,مع احرتامـا لشخصف,إخطاء الػاحشة التل تقحل بلن الؿملػ 

 بالحديث وطؾقمف ورواتف-

، وبقان «التاج»ثؿ حالت ضروف طؾؿقة بقـل وبقـ آستؿرار يف كؼد 

ؿتؽاثرة الؿختؾػة، ولؽـل تقؼـت مـ دراستل الؿشار إلقفا أن الؽتاب أخطائف ال

ٓ يصؾح أن ُيعترب مـ الؿصادر الحديثقة التل يـبغل الرجقع إلقفا وآطتؿاد 

طؾقفا، وإن كان الؿملػ قد زيَّـف بتؼاريظ كثقرة لحضرات أصحاب الػضقؾة 

ر هادًيا، وإلك إين وجدت الؽتاب إلك الخق»طؾؿاء اإلسالم، جاء يف بعضفا: 

إين أطد ضفقر هذا الؽتاب يف هذا الزمـ--- »، ويف بعضفا: «صحقح السـة مرشًدا

إلك غقر ذلؽ مؿا جاء يف تؼاريظفؿ التل تدل طؾك « ملسو هيلع هللا ىلصمعجزة مـ معجزاتف 

إقؾ أن فضقؾتفؿ لؿ يدرسقا الؽتاب دراسة إمعان وتدبر، بؾ مروا طؾقف مر 

 السحاب-

سللـل طـ الؽتاب أٓ يؼتـقف، وأن ولذلؽ فؼد ضؾؾت أكصح كؾ مـ ي

يستعقض طـف بغقره مـ الؽتب الجامعة الؿملػة قبؾف، فنهنا أقؾ بؽثقر خطل مـف، 
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ح « بؾقغ الؿرام»ٓسقؿا كتاب  لؾحافظ ابـ حجر، فنكف طؾك اختصاره مـؼَّ

ح، إلك أن كان يقم إحد السابع والعشريـ مـ شفر محرم الحرام سـة  مصحَّ

الشباب الؿممـ الؿثؼَّػ فسللـل طـ الؽتاب ورأيل فقف،  ( فجاءين أحد1379)

فلخربتف بف، وضربت لف بعض إمثؾة، ففالف ذلؽ، وحضـل طؾك كشر ما كتبتف 

طـ الجزء إول مـف، أو كشر فؽرة طامة طـ الؽتاب حتك يؽقن الـاس طؾك طؾؿ 

 بحؼقؼتف، ٓ سقؿا وقد صبع الؽتاب صبعة ثاكقة! فقطدتف خقًرا-

يف إمر فرأيت أن كشر كؼد الجزء إول كؾف يؼتضل أن أتقجف إلك كؼد ثؿ كظرت 

بؼقة أجزاء الؽتاب الخؿسة، وهذا يتطؾب مـل سعة مـ الققت والػراغ، وهذا مؿا ٓ 

سبقؾ إلقف وٓ يؿؽـ الحصقل طؾقف، ولذلؽ فؼد بدا لل أن أكتب كؾؿة جامعة طـ 

خطاء التل وردت فقف مع ضرب الؽتاب ألخص فقفا رأيل فقف، وأحصر فقفا أكقع إ

 أمثؾة لؽؾ كقع مـفا، حتك يؽقن الؼارئ الؽريؿ طؾك بقـة مؿا أققل فقف-

واهلل تعالك يشفد أكف لقس لل غرض مـ وراء ذلؽ إٓ كصح إمة وخدمة 

السـة وتطفقرها مـ إخطاء التل قد تؾصؼ هبا باجتفاد خاصئ أو رأي غقر 

اب يف الؼقل والعؿؾ، وأن يجعؾف أن يؾفؿـل الصق كاضج- أسلل اهلل 

 خالًصا لقجفف الؽريؿ-

مـ الؽثرة بحقث ٓ يؿؽـ إحصاؤها يف « التاج»إن إخطاء القاردة يف 

هذه الؽؾؿة، ولذلؽ فنين أقتصر فقفا طؾك ذكر رؤوس هذه إخطاء وأهؿفا، 

 فلققل، وباهلل أستعقـ:



 
ث»يف  022

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 بالجؿؾة:« التاج»أخطاء 

 طؾك القجف أيت: يؿؽـ حصر إخطاء الؿشار إلقفا

ِعقَػة والؿقضقطة- ,1  تؼقيتف لألحاديث الضَّ

تضعقػف لألحاديث الؼقية، وهذا الـقع والذي قبؾف أخطر شلء يف  ,2

 «-التاج»

كؼؾف إحاديث مـ كتب أخرى غقر إصقل الخؿسة التل ألَّػ كتابف  ,3

حديث، مؿا ٓ مـفا، وخاصة يف التعؾقؼ طؾقف، فنكف يـؼؾ فقف ما هبَّ ودبَّ مـ ال

أصؾ لف البتة يف كتب السـة، أو لف أصؾ لؽـف مـؽر، أو مقضقع، دون أن يـبف 

 طؾقفا، أو يشقر أدكك إشارة إلقفا!

سؽقتف طـ تضعقػ الحديث، مع أن مـ طزاه إلقف قد صرح بضعػف أو  ,4

 أشار إلقف! ولقس هذا مـ إماكة العؾؿقة يف شلء!

 صقل الخؿسة وهق لؿ يخرجف!طزوه الحديث إلك أحد أصحاب إ ,5

تؼصقره يف تخريج الحديث، فنكف يعزوه ٕحد أصحاب إصقل وهق  ,6

طـد سائرهؿ أو بعضفؿ، وقد يؽقن مـ أصحاب الصحقح، وهذا طقب كبقر طـد 

 أهؾ الحديث كؿا هق واضح-

إصالقف العزو إلك البخاري، وهق يػقد طـد أهؾ العؾؿ أكف طـده يف  ,7

« خؾؼ أفعال العباد»يث فقف، بؾ يف غقره مـ كتبف: كـ، ولقس الحد«صحقحف»
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الجامع »وغقره، التل ٓ يتؼقد فقفا البخاري بالحديث الصحقح، بخالف كتابف 

الذي اشرتط أن يقرد فقف أصح ما طـده، فققهؿ الؿملػ أن الحديث « الصحقح

 وقد يؽقن غقر صحقح!« الصحقح»يف 

هؿ أكف طـدهؿا متصؾ وهق يػقد طـد« لؾصحقحقـ»إصالقف العزو  ,8

، والقاقع أكف طـدهؿا معؾؼ بدون سـد، فققهؿ ملسو هيلع هللا ىلصاإلسـاد مـفؿا إلك الـبل 

الؿملػ بذلؽ أكف صحقح مسـد، وقد يؽقن صاحب الصحقح قد أشار لضعػف، 

فتلمؾ كؿ يف هذا اإلصالق مـ البعد طـ الصقاب! وقد يطؾؼ العزو إلك غقر 

 ر لضعػف وسؽت طؾقف الؿملػ!أيًضا، وهذا أيسر، إٓ إذا أشا« الصحقحقـ»

، «إسـاده صالح»ققلف يف الحديث الذي رواه أبق داود ساكًتا طؾقف:  ,9

فققهؿ بذلؽ الؼراء الذيـ ٓ طؾؿ طـدهؿ باصطالحات العؾؿاء أكف صالح حجة، 

أكف حسـ أو صحقح، كؿا هق آصطالح الغالب طـد العؾؿاء، وهق الؿتبادر  :أي

ن فقؿا سؽت طؾقف أبق داود كثقًرا مـ الضعاف، مـ هذه الؾػظة )صالح(، مع أ

ا، ففق يعـل هبا ما هق أطؿ مـ ذلؽ بحقث  ذلؽ ٕن لف فقفا اصطالًحا خاصًّ

يشؿؾ الضعقػ الصالح لالستشفاد بف ٓ لالحتجاج، كؿا يشؿؾ ما فققف، طؾك 

 ما قرره الحافظ ابـ حجر-

ففق حسـ، فؿا جرى طؾقف بعض الؿتلخريـ مـ أن ما سؽت طؾقف أبق داود 

وما فقف وهـ شديد بقـتف، وما لؿ »خطل محض، يدل طؾقف ققل أبل داود كػسف: 

، ففذا كص طؾك أكف إكؿا يبقـ «أذكر فقف شقًئا ففق صالح، وبعضفا أصح مـ بعض
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ما فقف ضعػ شديد، وما كان فقف ضعػ غقر شديد سؽت طؾقف وسؿاه صالًحا، 

سؽت طؾقف أبق داود ببقان حالف  مـ أجؾ ذلؽ كجد العؾؿاء الؿحؼؼقـ يتتبعقن ما

ِعقَػة طـده:  مـ صحة أو ضعػ، حتك قال الـقوي يف بعض هذه إحاديث الضَّ

 ذكره الؿـاوي-« وإكؿا لؿ يصرح أبق داود بضعػف ٕكف ضاهر»

وطؾقف، كان يـبغل طؾك الؿصـػ أن يعؼب كؾ حديث رواه أبق داود ساكًتا 

وإن « صالح»ؼقـ، ٓ بلن يتبعف بؼقلف: طـ ضعػف ببقان حالف تبًعا لؾعؾؿاء الؿحؼ

كان ضعقًػا بقِّـ الضعػ: دفًعا لؾقهؿ الذي ذكركا، وٕكف ٓ يػفؿ مـف طؾك الضبط 

كؾ »درجة الحديث التل تعفد الؿملػ بقاهنا بؼقلف الؿذكقر يف مؼدمة كتابف: 

، وسلتبع ذلؽ يف بقان درجة ما رواه «حديث سؽت طـف أبق داود ففق صالح

، ولقس يف ققلف البقان الؿذكقر، لؿا حؼؼتف آكًػا أن ققل أبل «سـد صالحب»بؼقلل: 

 داود يشؿؾ الضعقػ والحسـ والصحقح، فليـ البقان؟!

تـاقضف يف تؼؾقده ٕبل داود يف كؾؿتف الؿذكقرة آكًػا، ويف تعفد  ,15

، فرتاه تارة قد وىف هبذا «صالح»الؿملػ يف اتباع ما سؽت طؾقف أبق داود بؼقلف: 

تعفد، وإن كان فقف ما سبؼ بقاكف يف الػصؾ الذي قبؾف، وتارة يسؽت طـ كثقر ال

مؿا سؽت طؾقف أبق داود خالًفا لؾتعفد، وفقف الضعقػ والحسـ والصحقح، 

، ورأيتف مرة تعؼبف يف حديث بلن يف سـده «لؿ يبقـقا درجتف»وأحقاًكا يعؼبف بؼقلف: 

 -,كؿا سقليت بقاكف,ضعقًػا، والحديث صحقح 

تؼؾقده لؾرتمذي يف التضعقػ، مع أن سـده طـد التحؼقؼ حسـ أو  ,11
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 صحقح كظقػ، ويف التحسقـ وهق يستحؼ التصحقح-

مخالػتف لؾرتمذي وغقره يف التضعقػ، فقؼقي ما ضعػقه وهق  ,12

 مخطئ يف ذلؽ!

يقرد الحديث طـ صحابل برواية بعض أصحاب إصقل، ثؿ  ,13

)مثاًل( فقذكر الحديث بؾػظ آخر يقهؿ « وٕبل داود»يعطػ طؾك ذلؽ فقؼقل: 

أكف طـده طـ ذلؽ الصحابل أيًضا، والقاقع أكف حديث آخر طـ صحابل آخر! 

، والقاقع «بسـد حسـ»وتارة يزيد طؾقف بؼقلف: « رواه فالن وفالن»وتارة يؼقل: 

أهنؿا إسـادان وقد يؽقن أحدها صحقًحا، وٓ يخػك ما يف ذلؽ مـ بخس يف 

ديث إما أن يؽقن ضعقًػا بسـده إول فقؼقى بسـده أخر، وإما الرواية: ٕن الح

 أن يؽقن حسـًا فقرتؼل إلك الصحة بالسـد أخر أو صحقًحا فقزداد صحة-

فالن سـده كذا، »يعزو الحديث لجؿاطة مـ الؿخرجقـ ثؿ يؼقل:  ,14

يغاير بقـ السـديـ والسـد واحد، وقد يؽقن إول رواه مـ « وفالن سـده كذا

 ريؼ أخر، وهذا مـ الطرائػ!!ص

يعزو الحديث ٕحدهؿ مـ رواية صحابل وهق طـده طـ غقره أو ٓ  ,15

 إسـاد لف بف!

يزيد يف الحديث مـ طـده ما لقس طـد أحد مؿـ طزاه إلقفؿ، بؾ وٓ  ,16

 طـد غقرهؿ، وتارة يحذف مـف ما هق ثابت فقف!!
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الؿعروفة « غرىســف الص»يطؾؼ العزو لؾـسائل، وهق يعـل بف  ,17

كؿا كص طؾقف يف الؿؼدمة، وكثقًرا ما ٓ يؽقن الحديث فقف، بؾ يف « الؿجتبك»بـ

 «!!الســ الؽربى»و« طؿؾ الققم والؾقؾة»غقره مـ كتبف إخرى مثؾ 

تحسقـف أو تصحقحف ٕساكقد إحاديث التل يؼقل الرتمذي فقفا:  ,18

ٓ يؼقل ذلؽ إٓ فقؿا متقهًؿا أن الرتمذي « حديث صحقح»أو « حديث حسـ»

كان سـده حسـًا أو صحقًحا! وذلؽ غػؾة مـف طؿا ذكره الرتمذي كػسف يف آخر 

كؾ حديث يروى ٓ يؽقن يف إسـاده مـ ُيتفؿ بالؽذب، (: »2.345كتابف! قال )

ا، وُيروى مـ غقر وجف كحق ذاك، ففق طـدكا حديث  وٓ يؽقن الحديث شاذًّ

 «-حسـ

ـ الحديث الذي فقف ضعقػ غقر متفؿ ولف ففذا كص مـف طؾك أكف ُيحسِّ 

« حديث حسـ»صريؼ آخر، فتحسقـ إسـاد الحديث حقـئذ لؼقل الرتمذي فقف: 

خطل واضح، بؾ ٓبد مـ الـظر يف سـده، وأن يعطك لف ما يستحؼ مـ ضعػ أو 

حسـ أو صحة، شلكف يف ذلؽ شلن إحاديث التل سؽت طؾقفا أبق داود، وقد 

 -,ؼدمكؿا ت,طرفت الحؼ فقفا 

 اطتؿاده طؾك التقثقؼ القاهل دون التضعقػ الراجح- , 19

ْقخ  « مجؾة الؿسؾؿقن«- »مـصقر طؾل كاصػ»الؿصدر الذي ذكره الشَّ

(6.1557,1512-) 

ْقخ مشفقر  ر مـفا العؾؿاء»يف كتابف  ,حػظف اهلل,قال الشَّ « كتب حذَّ
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أخباًرا  مسرد طام فقف كتب ٕئؿة ثؼات وطؾؿاء أخقار َحَقت(: »213.ص2)ج

 «-ٓبد مـ الػحص طـفا قبؾ الـؼؾ مـفا

 (: ومـفا:219وقال )ص

لؾشقخ مـصقر طؾل كاصػ- قال شقخـا « التاج الجامع لألصقل» , 155

ا بإخطاء العؾؿقة، وقد كـت كؼدُت « التاج»إن كتاب »إَْلَباكِل:  هذا مؾلء جدًّ

تاب، ومسقدتف الجزء إول مـف مـذ أكثر مـ طشر سـقـ مـ تللقػ هذا الؽ

 «-مقجقدة طـدي، ولق تسـك لـا كشره لػعؾـا كصًحا لألمة

 والؽتاب مطبقع يف خؿسة مجؾدات، وهق مشفقر متداول- قؾت:

 

* * *
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ِّ
ذ اىٍدس ْ٘

َّ
 ث اىؼ

 (1)$أخٍس ٌدٍس ػانص 

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف  ْقخ 385,381/ص:1)ج« الض  (: وحجة الشَّ

( طؾك 4853)رقؿ « الؿسـد»ققلف يف تعؾقؼف طؾك  الػاضؾ أحؿد محؿد شاكر يف

إين ٕطؾؿ أرًضا يؼال لفا: ُطؿان، يـضح بجاكبفا البحُر، الَحجُة مـفا »حديث: 

                                           

أحؿد بـ محؿد شاكر بـ أحؿد ابـ طبد الؼادر، مـ آل أبل طؾقاء، يرفع كسبف إلك الحسقـ بـ  (1)

اتف يف الؼاهرة- وأبقاه مـ بالد )جرجا( طؾل: طالؿ بالحديث والتػسقر، مصري- مقلده ووف

بصعقد مصر- سؿاه أبقه )أحؿد، شؿس إئؿة أبا إشبال( واصطحبف معف حقـ ولل الؼضاء 

( فلدخؾف يف كؾقة )غقردون( واكتؼؾ، وهق معف إلك اإلسؽـدرية فللحؼف 1955يف السقدان )سـة 

( 1917بشفادة )العالؿقة( )سـة ( ثؿ إلك الؼاهرة، وألحؼف بإزهر فػاز 1954بؿعفدها )سـة 

( ورئقًسا لؾؿحؽؿة الشرطقة 1951وطقـ يف بعض القضائػ الؼضائقة- ثؿ كان قاضًقا إلك )سـة 

شرح مسـد »العؾقا، وأحقؾ إلك )الؿعاش( فاكؼطع لؾتللقػ والـشر إلك أن تقيف- أطظؿ أطؿالف: 

بعة أجزاء مـف، يف اختصار أر« طؿدة التػسقر»خؿسة طشر جزًءا مـف، و« اإلمام أحؿد بـ حـبؾ

أبحاث يف »لؿ يتؼقد فقف بؿذهب، و« كظام الطالق يف اإلسالم»ومـ كتبف «- تػسقر ابـ كثقر»

رسالة يف الرد طؾك طبد العزيز ففؿل باشا الذي اقرتح كتابة الؾغة « الشرع والؾغة»و« أحؽام

« لة اإلمام الشافعلرسا»العربقة بالحروف الالتقـقة- ولف تحؼقؼات مػقدة حؾك هبا هقامش 

لؾجقالقؼل، ولؿ يخؾػف « الؿعرب»، ٓبـ مـؼذ، و«لباب أداب»و« جؿاع العؾؿ لؾشافعل»و

« إطالم(- »1377سـة ) $(، وتقيف 1359مثؾف يف طؾؿ الحديث بؿصر- ولد سـة )

 (-174 ,173)ص « كثر الجقاهر والدرر»(، واكظر: 1.252,253لؾزركؾل )
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 «-أفضؾ مـ حجتقـ مـ غقرها

غقر صحقح: لؿا سبؼ، وكؿ لف يف هذا التعؾقؼ « إسـاده صحقح» ققلف:

قؼات التل ٓ ُيعتؿد وغقره مـ مثؾ هذه التصحقحات الؿبـقة طؾك مثؾ هذه التقث

 !طؾقفا لضعػ مستـدها

ْقخ أحؿد شاكر  قؾت: طؾك تقثقؼ ابـ حبان، ومـ  $اطتؿاد الشَّ

الؿعؾقم أن ابـ حبان مـ طادتف يعتؿد طؾك تقثقؼ الؿجفقلقـ كؿا سبؼ وكبَّف طؾقف 

 إَْلَباكِل مراًرا-

ؿ طؾك طادتف، وقد ذكره ابـ أبل حات ,الحسـ بـ هادية,تقثقؼ ابـ حبان 

 (، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل-1.2.45« )الجرح والتعديؾ»يف 

 «-قال ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف: ٓ أطرفف«: »الؾسان»ققل الحافظ يف  :وأيًضا* 

 أخشك أن يؽقن اكتؼؾ كظره إلك ترجؿة أخرى طؼب هذه- قال األَْلَباكِل:

قْ »قال الػاضؾ متقلل الرباجقؾل يف كتابف  خ أحؿد شاكر يف معالؿ مـفج الشَّ

ْقخ أحؿد شاكر (: »14)ص« كؼد الحديث ْكب  ,رحؿف اهللي–والشَّ مـ هذا الرَّ

رواية ودراية، وذلؽ بشفادة معاصريف  ملسو هيلع هللا ىلصالجؿقؾ، طؿؾ بحديث الـبل 

وٓحؼقف مـ طؾؿاء الحديث، بؾغ يف هذا الشلن مبؾًغا كبقًرا لؿ يجاره فقف أحد مـ 

 «-معاصريف

مسـد »ـ كتب إحاديث، وطؾك إخص وقد حؼؼ وطؾؼ طؾك الؽثقر م
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ْقخ « اإلمام أحؿد الذي استػرغ فقف جفده، فعؿؾ فقف ما يؼرب مـ ربع قرن، والشَّ

يف قبقل ورد  ,يف الغالب,يؿقؾ إلك مدرسة الـؼاد الؿتساهؾقـ  , رحؿف اهللي ,

ْقخ  الرواة والحؽؿ طؾك إحاديث، وهذا ٓ يؼؾؾ طؾك اإلصالق مـ مؽاكة الشَّ

يف هذا الؿضؿار، فؿا مـ أحد إٓ وهق متعؼب لؿـ سبؼف، ومتعؼب مؿـ  وكبقغف

(: 12.555« )سقر أطالم الـبالء»يف  $لحؼف، وإمر كؿا قال اإلمام الذهبل 

وما زال العؾؿاء قديًؿا وحديًثا يرد بعضفؿ طؾك بعض يف البحث ويف التقالقػ، »

 «-وبؿثؾ ذلؽ يتػؼف العالِؿ وتتربهـ الؿشؽالت

ْقخ محؿد حامد الػؼل  (:30-31وقال )ص : ,رحؿف اهللي,يؼقل الشَّ

ا » لقس ولقد الؼراءة  ,«مسـد أحؿد»طؾك ,وبعد، ففذا العؿؾ العظقؿ حؼًّ

العاجؾة، أو إرجاء الػراغ فقؿا يؾذ ويشقق ويسفؾ، وإكؿا هق كتاج الؽدح 

الؿتقاصؾ والتـؼقب الشال والتحؼقؼ الدققؼ والغقص العؿقؼ يف بطقن الؽتب 

ايا إسػار، وقد أكػؼ فقف صديؼل كحق ربع قرن مـ الزمان، لق أكػؼف يف وثـ

التللقػ أو يف كشر الؽتب الحؼقؼة لؽان لديف فقفا أن طشرات وطشرات، 

ـََّة الـبقية وتؼريبفا لطالبقفا  ًٓ جزياًل وِذكًرا جؿقاًل، ولؽـف آَثَر السُّ ولجؿع مـفا ما

 «-ؿؾفطؾك كؾ ذلؽ، فحؼؼ اهلل أمؾف وبارك ط

الؼادر مـ آل أبل  أحؿد بـ محؿد شاكر بـ طبد (:33- 30قال )ص

، وسؿاه أبقه أحؿد ڤطؾقاء، يـتفل كسبف إلك الحسقـ بـ طؾل بـ أبل صالب 

 شؿس إئؿة أبق إشبال-
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ْقخ 1892هـ( الؿقافؼ )1359ولد سـة ) م( بؿديـة جرجا، والده هق الشَّ

ػتقى مع أستاذه الشقخ العباسل محؿد شاكر، مـ طؾؿاء مصر، طؿؾ أمقـًا لؾ

الؿفدي مػتل الديار الؿصرية، ثؿ طؿؾ بالؼضاء، وتقلك مـصب قاضل قضاة 

 السقدان، ثؿ شقًخا لعؾؿاء اإلسؽـدرية، ثؿ وكقاًل لؿشقخة الجامع إزهر-

ْقخ ثالثة ذكقر وثالث إكاث-  وأشؼاء الشَّ

: اكؿ أسـفؿ، حصؾ طؾك طالؿقة إزهر ثؿ طؿؾ قاضًقا لؾؿح طؾلٌّ

الشرطقة، ومحؿد، وأصغرهؿ محؿقد شاكر، الذي صارت شفرتف يف أفاق أديًبا 

 محؼًؼا باحًثا-

ْقخ أحؿد شاكر يف كؼد الحديث»وقال يف  (: 36,37)ص« معالؿ مـفج الشَّ

ْقخ  ْقخ قبؾ  ,يرحمه اهلل–كان الشَّ طؾك طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة، كتب الشَّ

ديؿ الحؿقؿ محؿد حامد الػؼل رئقس إلك صديؼف الؼ هـ(1374مقتف سـة )

 جؿاطة أكصار السـة الؿحؿدية كتاًبا جاء فقف:

تزامؾـا وتآخقـا مـذ أكثر مـ خؿس وأربعقـ سـة هلل ويف سبقؾ اهلل، كصدر »

طـ رأى واحد وطؼقدة سؾقؿة صافقة يف آستؿساك بؽتاب اهلل وسـة رسقلف 

لسؾػقة والذب طـفا ما وسعـا ، ٓ كحقد طـفا ما استطعـا، ويف كصرة العؼقدة املسو هيلع هللا ىلص

بعد الؽتاب ,ذلؽ--- وكان مـ أطظؿ الؿصادر العؾؿقة التل استضلكا بـقرها 

كتب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وتؾؿقذه اإلمام الحافظ  ,الؽريؿ والسـة الؿطفرة

 (-11,12)ص« بقـل وبقـ حامد الػؼل»كؿا يف رسالة «- ابـ الؼقؿ---
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ْقخ حام» (:30وقال )ص ًٓ يف  $د كان الشَّ « الفدي الـبقي»كتب مؼا

ْقخ لف  معؾًؼا فقفا طؾك كالم لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة حقل رؤية الجـ، وأن الشَّ

ْقخ حامد بلكف ٓ يقجد دلقؾ  معفؿ أحقال ولغقره أيًضا مؿـ يعرففؿ، فعؾؼ الشَّ

ْقخ أحؿد شاكر  ْقخ حامد »برسالة  $طؾك ذلؽ، فرد طؾقف الشَّ بقـل وبقـ الشَّ

بلن هذا فقف تؽذيب ٓبـ تقؿقة بؿا أخرب بف، وحدث سجال بقـ الشقخقـ، « لالػؼ

 «-اكتفك سريًعا بالعقدة إلك قديؿ الصداقة والؿقدة بقـفؿا

 بـؼد الحديث: ڤمـ أمثؾة طـاية الصحابة  (:60وقال )ص

طؿر بـ الخطاب » (:1/11« )تذكرة الحػاظ»يف  $قال اإلمام الذهبل 

َـّ لؾؿحدِّ  ڤ  «-ثقـ التثبت يف الـؼؾهق الذي س

ْقخ أحؿد شاكر»وقال يف   (:11-18)ص« معالؿ مـفج الش 

 كذكر بعض الؿؼتطػات:

ولؿ (: »1.11« )الؿجروحقـ»يف مؼدمة  هـ(354 قال ابـ حبان )ت:

يؽـ هذا العؾؿ يف زمان قطُّ تعؾؿف أوجب مـف يف زماكـا هذا: لذهاب مـ كان 

ؿ بف، ٕهنؿ اشتغؾقا يف العؾؿ يف زماكـا يحسـ هذا الشلن وقؾة اشتغال صؾبة العؾ

هذا وصاروا حزبقـ: فؿـفؿ صؾبة إخبار الذيـ يرحؾقن فقفا إلك إمصار، 

وأكثر هؿتفؿ الؽتابة والجؿع دون الحػظ والعؾؿ بف، وتؿققز الصحقح مـ 

 «-السؼقؿ، حتك سؿاهؿ العقام حشقية، والحزب أخر: الؿتػؼفة---
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حقث ذكر مراحؾ طؾقم السـة، إلك أن ذكر  هـ(656 ويمرخ ابـ األثقر )ت:

إلك أن اكؼرض ذلؽ »طصر البخاري ومسؾؿ وكتابقفؿا يف الصحقح، ثؿ قال: 

العصر الذي كان حؿقًدا طـ جؿاطة مـ إئؿة والعؾؿاء قد جؿعقا وألَّػقا: مثؾ 

الرحؿـ الـسائل، رحؿة  أبل طقسك الرتمذي، وأبل داود السجستاين، وأبل طبد

فؿ، وغقرهؿ مـ العؾؿاء الذيـ ٓ يحصقن كثرة، وكلن ذلؽ العصر كان اهلل طؾق

خالصة العصقر يف تحصقؾ هذا العؾؿ، وإلقف الؿـتفك، ثؿ مـ بعده كؼص ذلؽ 

الطؾب بعُد، وقؾَّ الحرص، وفرتت الفؿؿ، وكذلؽ كؾ كقع مـ أكقاع العؾقم 

ـؿق ويزيد ويعظؿ والصـائع والدول وغقرها، فنكف يبتدئ قؾقاًل قؾقاًل، وٓ يزال ي

إلك أن يصؾ إلك غاية هل مـتفاه، ويبؾغ إلك أمٍد هق أقصاه، ثؿ يعقد، فؽان غاية 

هذا العؾؿ اكتفت إلك البخاري ومسؾؿ ومـ كان يف طصرهؿا مـ طؾؿاء 

الحديث، ثؿ كزل وتؼاصر إلك زماكـا هذا، وسقزداد تؼاصًرا والفؿؿ قصقًرا، سـة 

 «-تبدياًل  اهلل يف خؾؼف، ولـ تجد لسـة اهلل

زغؾ »يؼقل الذهبل يف » «:معالؿ مـفج شاكر»( كؿا يف 113وقال )ص

ثؿ تـاقص هذا الشلن يف الؿائة الرابعة بالـسبة إلك الؿائة (: »32)ص« العؾؿ

ثقـ  ,الثالثة، ولؿ يزل يتـاقص إلك الققم، فلفضؾ َمـ يف وقتـا الققم مـ الُؿحدِّ

ان طؾك كثرهتؿ، وكؿ مـ رجؾ كظقر صغار مـ كان يف ذلؽ الزم ,طؾك قؾتفؿ

مشفقر بالػؼف والرأي يف الزمـ الؼديؿ أفضؾ يف الحديث مـ الؿتلخريـ! وكؿ 

 «-مـ رجؾ مـ متؽؾؿل الؼدماء أطرف بإثر مـ سـِّقَّة زماكـا!
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ْقخ أحؿد شاكر » (:110وقال )ص يصحح حديث الؿدلسقـ  $والشَّ

ة، مثؾ: محؿد بـ إسحاق، وإن كاكقا مـ الؿراتب الؿتلخرة، كالرابعة والخامس

ذكره الحافظ يف الؿرتبة الرابعة مـ الؿدلسقـ، الحجاج بـ أرصلة: فؼد تركف ابـ 

الؿبارك والؼطان وابـ مفدي وابـ معقـ وأحؿد بـ حـبؾ، وسئؾ طـف يحقك بـ 

 «-معقـ فؼال: ضعقػ ضعقػ

ْقخ أحؿد شاكر » (:111وقال )ص يقثؼ ابـ َلفقعة طؾك  $والشَّ

( 2358تالل يصحح لف كؾ أحاديثف، وقال يف تعؾقؼف طؾك حديث )إصالقف، وبال

ســ »( بـ15وقال يف تعؾقؼف طؾك حديث )«- ابـ لفقعة طـدكا ثؼة«: »الؿسـد»يف 

 «--«-وهق ثؼة صحقح الحديث«: »الرتمذي

والراجح يف ترجؿة ابـ لفقعة: أن حديثف صحقح إذا » (:000وقال )ص

كؾ ثؼة ُطؾؿ أكف أخذ طـف قبؾ آختالط، ففذا روى طـف العبادلة إربعة، وكذلؽ 

ذهب إلقف الؽثقر مـ أهؾ العؾؿ، وأما غقر حديث همٓء يتققػ فقف ويـظر يف 

 «-الؿتابعات والشقاهد، واهلل أطؾؿ

ْقخ أحؿد شاكر يعتؿد تقثقؼ ابـ حبان لؾؿجاهقؾ » (:002وقال )ص والشَّ

ففق مـ « ات ابـ حبانثؼ»وهذا واضح مـ كثرة رجقع الشقخ لـ ,متلثًرا بف,

ْقخ شاكر تقثقؼ ابـ حبان  ْقخ كثقًرا، بؾ يعتؿد الشَّ ل طؾقفا الشَّ الؿصادر التل يعقِّ

 «-وإن خالػ أهؾ العؾؿ يف حؽؿفؿ بالجفالة طؾك الراوي الذي يقثؼف ابـ حبان

ومـ الؿعؾقم طـد أهؾ العؾؿ أن ابـ حبان مـ الؿتساهؾقـ يف كؼده لؾرجال 
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ـ الؿجفقلقـ، وأن إصؾ طـده أن الؿسؾؿقـ طؾك الصالح وأكف يقثؼ كثقًرا م

 والعدالة حتك يتبقـ مـفؿ الجرح-

بلن هذا مذهب »قال الحافظ ابـ حجر معؼًبا طؾك ما ذهب إلقف ابـ حبان 

 «-طجقب والجؿفقر طؾك خالفف

« الرسالة الؿستطرفة لبقان مشفقر كتب السـة الؿصـػة»يؼقل الؽتاين يف 

ٕبل حاتؿ بـ حبان البستل، إٓ أكف ذكر فقف « الثؼات»تاب وكؽ(: »--- 1.146)

طدًدا كثقًرا وخؾًؼا طظقًؿا مـ الؿجفقلقـ الذيـ ٓ َيعرف غقره أحقالفؿ، وصريؼتف 

 «-أكف---

ومـ الؿعاصريـ إَْلَباكِل، فؼد ذكر يف مقاضع متعددة مـ كتبف تساهؾ ابـ 

ِعق»حبان يف التقثقؼ كؿا يف  ْؾِسَؾة الضَّ  (-1.32« )َػةالسِّ

ْقخ أحؿد شاكر » (:000-006وقال )ص يعترب سؽقت  $والشَّ

 طـ الراوي « الجرح والتعديؾ»أو ابـ أبل حاتؿ يف « التاريخ»البخاري يف 

 «-تقثقًؼا لف

 والراجح:

ومؿا يتبقـ مؿا كؼؾـاه مـ كالم بعض أهؾ العؾؿ أن سؽقت البخاري وابـ 

ثقؼ وٓ هق تضعقػ، مع مالحظة أن أبل حاتؿ يؽقن طؾك آحتؿال، فال هق تق

البخاري قد يسؽت طـ أققام لشفرهتؿ، كؿا سؽت طـ أكاس ثؼات مثؾ: اإلمام 
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الرحؿـ  أحؿد بـ حـبؾ، واإلمام الشافعل، وكؿا سؽت طـ ضعػاء مثؾ: طبد

بـ زيد بـ أسؾؿ، وإسحاق بـ أبل صريػة- وكذلؽ ابـ أبل حاتؿ فؼد سؽت طـ 

ْقخ أحؿد شاكر يعترب سؽقت  ضعػاء ومجاهقؾ مثؾ: محؿد بـ إسقد، لؽـ الشَّ

 البخاري وابـ أبل حاتؿ طؾك إصالقف تعدياًل لؾراوي-

ْقخ أحؿد شاكر مبؾًغا كبقًرا يف معرفة الحديث » (:031وقال )ص بؾغ الشَّ

ْقخ كان  رواية ودراية بشفادة معاصريف وٓحؼقف مـ أهؾ العؾؿ، إٓ أن الشَّ

ؿ طؾك الرواة، فعؿد إلك مجؿقطة مـ الرواة الشلء يف الحؽ متساهاًل بعَض 

الضعػاء فصحح أحاديثفؿ، كعبد اهلل بـ َلفقعة، وطؾل بـ زيد بـ جدطان، 

ل، والحجاج بـ أرصلة، وإبراهقؿ بـ  وَشريؽ بـ طبد اهلل الـخعل، وزيد العؿِّ

محؿد بـ أبل يحقك، واإلفريؼل، ومحؿد بـ حؿقد الرازي، وغقرهؿ كثقر، ٓ 

، كؿا ملسو هيلع هللا ىلص، وقد شفد لفؿ الـبل ڤابعقـ يف العدالة بعد الصحابة شؽ يف أن الت

 -«ين...رْ قَ  اسِ الـ   قرُ َخ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : قال رسقلڤيف حديث ابـ مسعقد 

َـّ هـاك فارًقا  بقـ الصحابل والتابعل، فالصحابة كؾفؿ  ,ثقـطـد الؿحدِّ ,لؽ

جري طؾقفؿ طدول، وأما التابعقن فؾقسقا سقاء، فؿـفؿ العدل ومـفؿ غقر ذلؽ، فت

أحؽام الجرح والتعديؾ كؿا تجري طؾك غقرهؿ مـ الرواة، وهذا هق ما مشك طؾقف 

 «-جؿاهقر الؿحؼؼقـ مـ الؿحدثقـ، كالذهبل وابـ حجر والخزرجل وغقرهؿ

ْقخ ابـ باز » ( يف هامش تعؾقؼف:031وقال )ص معؾًِّؼا طؾك  $قال الشَّ

ْقخ : »«ؿٍّ فَرًجا...هَ  ؾِّ ـ كُ لف مِ  ؾ اهللُ جعَ  غػارَ تِ االْس  مَ زِ ـ لَ مَ »حديث:  جزم الشَّ
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بلكف صحقح بِـاء طؾك سؽقت « الؿسـد»العالمة أحؿد شاكر يف حاشقتف طؾك 

البخاري طـف، وهذا فقف كظر، إٓ أن يثبت بالـص أو بآستؼراء ما يدل طؾك أن 

البخاري أراد ذلؽ، ومـ تلمؾ حاشقة العالمة أحؿد شاكر اتضح لف مـفا تساهؾف 

تصحقح لؽثقر مـ إساكقد التل فقفا بعض الضعػاء، كابـ َلفقعة، وطؾل بـ يف ال

زيد بـ جدطان، وأمثالفؿا، واهلل يغػر لف ويشؽر لف سعقف ويتجاوز طؿا َزلَّ بف 

, 26.258« )فتاوى ابـ باز«- »قؾؿف أو أخطل فقف اجتفاده، إكف سؿقع قريب

 ( اكتفك-259

ْقخ أحؿد شاكر ومـ أراد التقسع لؿعرفة جفقد ال قؾت: رحمه اهلل ,شَّ

يف خدمة السـة الـبقية وتـؼقتفا مـ الشقائب وتحؼقؼ الرتاث اإلسالمل،  ,تعالى

ْقخ طؾك دائرة الؿعارف اإلسالمقة  وهل مقسقطة طؾؿقة كتبفا ,وأهؿ تعؼبات الشَّ

لػقػ مـ الؿستشرققـ، وكان لؾؿستشرققـ دور فقفا، وفقفا مغالطات ضاهرة 

ْقخ أحؿد بف وسؿقم كثرووُش  ها يف تحؼقؼفؿ أحقاًكا ٕهؿ الؿراجع، وقد شارك الشَّ

رحؿة  فرحؿف اهللشاكر يف التعؼقب والؿـاقشة ودفع شبففؿ ما أمؽـف ذلؽ، 

ْقخ »ـظر إلك كتاب فؾق ,واسعة، وأسؽـف فسقح جـاتف جؿفرة مؼآت العالمة الشَّ

 لؾػاضؾ الشقخ.طبد الرحؿـ العؼؾ-« أحؿد محؿد شاكر

 

* * *
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 ـتس اىغِٖ خٍادة 

 (1)«اإلظالم تفاىً٘»صاخب نتاب 

ِعقَػة»يف الحديث الذي ذكره األَْلَباكِل يف   (:316( )622/ص1)ج« الض 

 «-اصؾبقا العؾؿ ولق بالصقـ»

 «-باصؾ»

د بف أحد  (:621-623قال األَْلَباكِل )ص واطؾؿ أن هذا الحديث مؿا سقَّ

، فنكف كتاب (2)«تعالقؿ اإلسالم» مشايخ الشؿال يف سقرية الذي أسؿاه بغقر حؼ

بالؿسائؾ الغريبة وأراء الباصؾة التل ٓ تصدر مـ طالِؿ، ولقس هذا فؼط  محشقٌّ 

ا مـ إحاديث القاهقة والؿقضقطة، وحسبؽ دلقاًل طؾك ذلؽ  بؾ فقف كثقر جدًّ

، وهق ثاين حديث مـ ملسو هيلع هللا ىلصأكف جزم بـسبة هذا الحديث الباصؾ إلك الـبل 

(، وغالبفا ضعقػة، 3مـ أول كتابف )ص« فضؾ العؾؿ»ردها يف إحاديث التل أو

                                           

، «كتاب الدياكة»قف مـ أهؾ إدلب إحدى محافظات سقرية، مـ آثاره: طبد الغـل حؿادة، فؼ (1)

هـ(- ولؿ 1455، تقيف سـة )«أبق بؽر الصديؼ»، و«الؼضاء والؼدر»، «رسالة صحح صالتؽ»

 أقػ لف طؾك ترجؿة فقؿا بقـ يدي مـ مصادر الرتاجؿ-

الرحؿـ حتك تـال مـف  تعالقؿ اإلسالم محاسـفا أهنا تعؾؿؽ كقػ تؽقن طبادة»وطـقاكف كاماًل:  (2)

 «-الرضقان والغػران ودخقل الجـان
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خقار أمتل طؾؿاؤها، وخقار طؾؿائفا »وفقفا غقر هذا مـ الؿقضقطات، كحديث: 

 «-فؼفاؤها

فؼد أخطل الؿملػ  ,(367كؿا سبؼ تحؼقؼف )ص,ومع كقكف حديًثا باصاًل 

 -«فؼفاؤها»بدل « رحؿاؤها»أو َمـ كؼؾف طـف يف روايتف، فنن لػظف: 

 (:036ومـ األحاديث الؿقضقطة فقف ما أورده يف )ص

 «-صالة بعؿامة أفضؾ مـ خؿس وطشريـ---»

 «-إن اهلل ومالئؽتف يصؾقن طؾك أصحاب العؿائؿ يقم الجؿعة»

 (-159و 127قد تؼدم الؽالم طؾقفؿا برقؿ )

 (-4)ص« الؿتعبد بغقر فؼف كالحؿار يف الطاحقن» ومـفا حديث:

ِعقَػة»وهق مقضقع، وبقاكف يف   (-782برقؿ )« الضَّ

ومـ غرائب هذا الؿملػ أكف ٓ يعزو إحاديث التل يذكرها إلك 

مصادرها مـ كتب الحديث الؿعروفة، وهذا مؿا ٓ يجقز يف العؾؿ: ٕن أقؾ 

الرواية طزو الحديث إلك مصدره، ولؼد استـؽرُت ذلؽ مـف يف أول إمر، فؾؿا 

 ما كـُت استـؽرتف مـ قبؾ!رأيتف يعزو أحقاًكا ويػرتي يف ذلؽ ه
َّ

 ان طؾل

أكف قال:  ملسو هيلع هللا ىلصروى الرتمذي طـ الـبل »( حقث قال: 247يف )ص مثالف:

مـ كتب هذا الدطاء وجعؾف بقـ صدر الؿقت وَكَػـِف لؿ يـؾف طذاب الؼرب، ولؿ ير »

 «-، وهق هذا---«مـؽًرا وٓ كؽقًرا
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أصحاب ثؿ ذكر الدطاء، ففذا الحديث لؿ يروه الرتمذي وٓ غقره مـ 

الؽتب الستة، وٓ الستقـ، إذ ٓ يعؼؾ أن يروي مثؾ هذا الحديث الؿقضقع 

 الظاهر البطالن إٓ مـ لؿ يشؿ رائحة الحديث ولق مرة واحدة يف طؿره!

: ملسو هيلع هللا ىلصقال  «:صحقح مسؾؿ»ويف الصػحة التل قبؾ التل أشركا إلقفا ققلف يف 

 «-مـ غسؾ مقًتا وكتؿ طؾقف غػر اهلل لف أربعقـ سقئة»

وٓ يف شلء مـ الؽتب، وإكؿا رواه الحاكؿ « صحقح مسؾؿ»ا لقس يف ففذ

 «-أربعقـ مرة»فؼط والبقفؼل بؾػظ: 

مِـ جؾٍّ مؿا يف هذا الؽتاب مـ إحاديث الؿقضقطة  ففذا قؾٌّ 

د، ولق  والتخريجات التل ٓ أصؾ لفا، ويعؾؿ اهلل أكـل طثرت طؾقفا دون تؼصُّ

قاصًدا بقان ما فقف مـ الؿـؽرات لجاء أكـل قرأت الؽتاب مـ أولف إلك آخره 

 كتاًبا أكرب مـ كتابف! وإلك اهلل الؿشتؽك!

وأما ما فقف مـ الؿسائؾ الػؼفقة الؿستـؽرة فؽثقرٌة أيًضا، ولقس هذا مجال 

 تػصقؾ الؼقل يف ذلؽ، وإكؿا أكتػل بؿثالقـ فؼط:

وأن يصؾل ركعتقـ بعد » ( يف صدد بقان آداب االغتسال:36قال )ص -

 «!ف سـة الخروج مـ الحؿامخروج

وهذه السـة ٓ أصؾ لفا البتة يف شلء مـ كتب السـة، حتك التل تروي 

 الؿقضقطات! وٓ أطؾؿ أحًدا مـ إئؿة الؿجتفديـ قال هبا!
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ٓ بلس بالتفؾقؾ والتؽبقر والتسبقح والصالة » (:023 -020وقال )ص

ا لؾؿقت، ويف تركف ، يعـل: جفًرا قدام الجـازة، ٕكف صار شعارً ملسو هيلع هللا ىلصطؾك الـبل 

 «!ازدراء بف، وتعرض لؾتؽؾؿ فقف ويف ورثتف، ولق ققؾ بقجقبف لؿ يبعد

ـة فؾؿ يؼؾ هبا ثة التل ٓ أصؾ لفا يف السُّ وهذا مع كقكف مـ البدع الؿحدَ 

أحد مـ إئؿة أيًضا، وإين ٕطجب أشد العجب مـ همٓء الؿتلخريـ الذيـ 

مقن طؾك صالب العؾؿ أن يتَّبع ال حديث الصحقح بحجة أن الؿذهب طؾك يحرِّ

خالفف، ثؿ يجتفدون هؿ فقؿا ٓ مجال لالجتفاد فقف، ٕكف خالف السـة وخالف 

 الذيـ يزطؿقن تؼؾقدهؿ! ,أيًضا,ما قال إئؿة 

وايؿ اهلل، إين ٕكاد أمقؾ إلك إخذ بؼقل مـ يؼقل مـ الؿتلخريـ بسد 

ٓ يدل طؾقفا دلقؾ شرطل باب آجتفاد حقـ أرى مثؾ هذه آجتفادات التل 

وٓ تؼؾقد إلمام! فنن همٓء الؿؼؾديـ إن اجتفدوا كان خطمهؿ أكثر مـ 

 إصابتفؿ، وإفسادهؿ أكثر مـ إصالحفؿ، واهلل الؿستعان-

ًٓ ثالًثا هق أخطر مـ الؿثالقـ السابؼقـ لتضؿـف آحتقال طؾك  وإلقؽ مثا

 جؿاع إمة، أٓ وهق الربا:استحالل ما حرمف اهلل ورسقلف، بؾ هق مـ الؽبائر بن

ًٓ معقـًا لؿؼرضف ما » (:301قال ذلؽ الؿسؽقـ )ص إذا كذر الؿؼرتض ما

دام ديـف أو شلء مـف صح كذره بلن يؼقل: هلل طؾل ما دام الؿبؾغ الؿذكقر أو شلء 

 «-مـف يف ذمتل أن أططقؽ كؾ شفر أو كؾ سـة كذا

كؾ شفر أو كؾ سـة  أكف يحؾؾ لؾؿؼرتض أن يلخذ فائدة مسؿاة معـك ذلؽ:
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يـف، ولؽـف لقس باسؿ ربا، بؾ باسؿ كذر يجب مـ الؿستؼرض إلك أن يقيف إلقف دَ 

 القفاء بف، وهق قربة طـده!

ًٓ طؾك حرمات اهلل  ففؾ رأيت أيفا الؼارئ تالطًبا بلحؽام الشريعة واحتقا

 مثؾؿا فعؾ هذا الرجؾ الؿتعالؿ؟!

رفقا بذلؽ مـذ قن القفقد الذيـ طُ أما أكا فؿا أطؾؿ يػعؾ مثؾف أحد إٓ أن يؽ

 الؼديؿ، وما قصة احتقالفؿ طؾك صقد السؿؽ يقم السبت ببعقدة طـ ذهـ الؼارئ-

والذي أطتؼده يف أمثالف أكف سقاء طؾقف أبؾغف هذا الحديث أو ٓ، ٕكف ما دام قد سد 

ٓت آراء طؾك كػسف باب آهتداء بالؼرآن والسـة والتػؼف هبؿا استغـاًء مـف طـفؿا بُحثا

الؿتلخريـ، كؿثؾ هذا الرأي الذي استحؾ بف ما حرم اهلل، والذي أضـ أكف لقس مـ 

، وهذا يؼال ملسو هيلع هللا ىلصمبتؽراتف! فال فائدة ترجك لف مـ هذا الحديث وأمثالف مؿا صح طـف 

 فقؿا لق فرض فقف اإلخالص وطدم اتباع الفقى، كسلل اهلل السالمة-

فنكف مع ذلؽ مغرور بـػسف، ومع أن هذا هق مبؾغ طؾؿ الؿملػ الؿذكقر 

فنهنا (: »58ُمعَجب بعؾؿف، فاسؿع إلقف يصػ رسالًة لف يف هذا الؽتاب )ص

جؿعت فلوطت كؾ شلء )!( ٓ مثقؾ لفا يف هذا الزمان، ولؿ يسؿع الزمان هبا 

حتك أن، فجاءت آية يف تـظقؿفا وتـسقؼفا، وكثرة مسائؾفا واستـباصفا، فػقفا 

يف الؿجؾدات، فظفرت لعاَلؿ القجقد طروًسا حسـاء مـ الؿسائؾ ما ٓ يقجد 

 «-بعد جفقد جبَّارة---

كقؽ يف بـائف العريض يف مرامف أن ُيعؾَّؼ طؾقف الرَّ  وٓ يستحؼ هذا الؽالمُ 
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يؼقل يف الذيـ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بشلء، ولؽـل تساءلت يف كػسل فؼؾت: إذا كان رسقل

، فؿاذا يؼقل فقؿـ يؿدح كػسف «راَب قـ التا احِ قه الؿد  ُج قا يف وُ ثُ اْح »يؿدحقن غقرهؿ: 

 -ملسو هيلع هللا ىلصفـا بـػقسـا وخؾِّؼـا بلخالق كبقؽ الؿصطػك وبؿا لقس فقف؟! فالؾفؿ طرِّ 

« تعالقؿ اإلسالم»هذه كؾؿة وجقزة أحببت أن أققلفا حقل هذا الؽتاب 

بؿـاسبة هذا الحديث الباصؾ ُكصًحا مـل إلخقاين الؿسؾؿقـ حتك يؽقكقا طؾك 

 تحت أيديفؿ، واهلل يؼقل الحؼ وهق يفدي السبقؾ- اكتفك- بصقرة مـف إذا ما وقع

ِعقَػة»يف  ,أيًضا, وذكره إَْلَباكِل ( يف تعؾقؼف طؾك 295.ص4)ج« الضَّ

 «-مـ قؾَّؿ أضػاره يقم الجؿعة ُوقل مـ السقء إلك مثؾفا»حديث: 

 «-مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

فرخقيف الرازي، قال  ، وآفتف: أحؿد بـ ثابت«إوسط»رواه الطرباين يف 

اهلل الطرباين يؼقل:  سؿعت أبا العباس بـ أبل طبد(: »1.1.44ابـ أبل حاتؿ )

، «الضعػاء والؿرتوكقـ»أورده الذهبل يف «- كاكقا ٓ يشؽقن أن فرخقيف كذاب

 «-كذاب»وقال: قال ابـ أبل حاتؿ: 

وإذا طرفت وضع الحديث فؿـ الجفؾ البالغ آستدٓل بف  :$وقال 

« تعالقؿ اإلسالم»ُسـِّقة قص الظػر يقم الجؿعة، كؿا فعؾ صاحب كتاب طؾك 

 ة:ـَّ ســ الجؿعة إحدى طشرة ُس »( فؼال تحت طـقان: 234)ص

« َمـ قؾَّؿ---: »ملسو هيلع هللا ىلصتؼؾقؿ أضػار القديـ والرجؾقـ يقم الجؿعة، لؼقلف  ,5

 «-فذكر الحديث
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 ا- اكتفك-وقد روي الحديث طـ ابـ طباس مرفقًطا بـحقه وسـده َضعقػ جدًّ  ,

الؼادر  اهلل طبد وأختؿ بؿا ختؿ بف مؼدمتف الدكتقر الػاضؾ.مقفؼ طبد

يف مؼدمة كتابف  $وأختؿ بؿا ختؿ بف اإلمام الؼؾؼشـدي »( بؼقلف: 12)ص

فلققل: ولقعذر القاقػ طؾقف، فـتائج إفؽار طؾك اختالف « صبح إطشك»

ٓ يؽؾػ اهلل كػًسا إٓ ما  الؼرائح ٓ تتـاهك، وإكؿا يـػؼ كؾ أحد طؾك قدر سعتف،

، ومـقاًل  ًٓ آتاها، ورحؿ اهلل مـ وقػ فقف طؾك سفق أو خطل فلصؾحف طاذًرا ٓ طاذ

ٓ كائاًل، فؾقس الؿربأ مـ الخطؾ إٓ مـ وقك اهلُل وطصؿ، وقد ققؾ: الؽتاب 

 اكتفك- «كالؿؽؾَّػ، ٓ يسؾؿ مـ الؿماخذة، وٓ يرتػع طـد الؼؾؿ!

قْخ مشفقر حسـ سؾؿان يف كتابف « إلسالمتعالقؿ ا»وهذا الؽتاب  ذكره الشَّ

ْقخ الدكتقر بؽر أبق زيد « كتب حذر مـفا العؾؿاء» ,331.ص1)ج $تؼديؿ الشَّ

 (، واهلل أطؾؿ-336

 

* * *
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 اىؼ٘ذ: 

 (1)ٌدٍس نب ٗٔظف اىدعِٖ٘ اىتِٔري

ِعقَػة»يف الحديث الذي ضعػف إَْلَباكِل يف  ( 159,114.ص3)ج« الضَّ

يا معشر إكصار، إن اهلل قد أثـك طؾقؽؿ خقًرا يف الطفقر، فؿا : »(1531)ح

 الحديث-« صفقركؿ هذا؟ قالقا: كتقضل لؾصالة وكغتسؾ مـ الجـابة---

(: وفقف طتبة بـ أبل حؽقؿ وهق مؿـ اختؾػقا 3.ج115)ص قال األَْلَباكِل:

سط هق متق»فقف، فقثؼف بعض إئؿة وضعػف آخرون، ولذلؽ قال الذهبل فقف: 

 «-حسـ الحديث

إسـاد صحقح إٓ أن فقف » (:0/11« )الؿجؿقع»يف  $قال الـقوي 

ػف  طتبة بـ أبل حؽقؿ وقد اختؾػقا يف تقثقؼف، فقثؼف الجؿفقر ولؿ يبقـ َمـ ضعَّ
                                           

محؿد يقسػ بـ محؿد زكريا البـقري، ولد يف قرية مفابت آباد، درس طؾك كبار العؾؿاء،  (1)

والتحؼ بجامعة ديقبـد اإلسالمقة لقؽؿؾ بؼقة الؽتب يف مختؾػ العؾقم، درس يف الجامعة 

ا لجؿعقة طؾؿاء الفـد، مع احتػاضف اإلسالمقة بداهبقؾ يف مؼاصعة بقمباي- واكت خب رئقًسا طامًّ

بؿـصب شقخ الحديث بداهبقؾ- ثؿ استؼر يف كراتشل، واختقر شقًخا لؾتػسقر يف دار العؾقم 

اإلسالمقة، أكشل اتحاًدا لؾؿدارس العربقة بباكستان- اختقر أمقًرا لفا، كؿا اختقر طضًقا لدار 

بالؼاهرة، وطضًقا بؿجؿع الؾغة العربقة بدمشؼ، اإلفتاء وطضًقا لؿجؿع البحقث اإلسالمقة 

 (-569 ,568« )تؽؿؾة معجؿ الؿملػقـ»اكظر:  هـ(-1397) هـ(، تقيف سـة1326ولد سـة )
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ًرا، فقظفر آحتجاج هبذه الرواية  «-سبَب ضعػف، والجرح ٓ يؼبؾ إٓ مػسَّ

ه األَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ورد   ( وقال يف خاتؿة تحؼقؼف:110-112)ص« الض 

ح بف الحافظ يف  وبقَّـف « البؾقغ»و« التؾخقص»وهق ضعقػ اإلسـاد كؿا صرَّ

(، بؾ هق مـؽر طـدي لؿخالػتف لجؿقع صرق الحديث بذكر 1.218الزيؾعل )

وأما ما »كؿا كؼؾف الزيؾعل: « الخالصة»بؾ بالغ الـقوي فؼال يف « الحجارة»

 «-لػؼف مـ جؿعفؿ بقـ إحجار والؿاء فباصؾ ٓ يعرفاشتفر يف كتب التػسقر وا

وخالصة الؼقل: أن الحديث هبذا الؾػظ  (:116وقال األَْلَباكِل )ص

ضعقػ اإلسـاد مـؽر الؿتـ، وقد ترتَّب طؾقف استـباط حؽؿ كؼطع بلكف لؿ يؽـ 

ًٓ ثؿ بالؿاء  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾقف رسقل وٓ أصحابف، أٓ وهق آستـجاء بالحجارة أوَّ

مؽان آخر، بؾ الراجح طـدي أكف ٓ يشرع الجؿع بقـفؿا ولق يف الؿؽان إول،  يف

، ولَِؿا فقف مـ التؽؾػ، فبليفؿا استـجك حصؾت ملسو هيلع هللا ىلصطـف  ,أيًضا,ٕكف لؿ يـؼؾ 

ـة، فنن تقسر إمران مًعا بال كؾػة فال ماكع مـ ذلؽ، لؿا فقف مـ تـزيف القد طـ السُّ 

 الرائحة الؽريفة، واهلل أطؾؿ-

 قف:تـب

إن الذي دفعـل إلك تحرير الؼقل يف  (:3/ج111-116قال األَْلَباكِل )ص

,هذا الحديث هق أكـل رأيت بعض مـ ألَّػ يف شرح الرتمذي مـ حـػقة الفـد 

ْقخ محؿد يقسػ البـقري يف   ,(1.131,132) (1)«معارف الســ»هق الشَّ

                                           

 هـ(-1413صبعة كراتشل )« معارف الســ شرح جامع الرتمذي» (1) 
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الحديث، وأقر  كؼؾ كالم الـقوي يف آستـباط الؿذكقر، وذكر أكف صحح إسـاد

 كؾ ذلؽ، فلحببت أن أبقـ حؼقؼة إمر طسك أن يـتػع بف مـ يؼػ طؾقف-

 :طؾك البـقري $كذكر بعض تعؼبات إَْلَباكِل  قؾت:

ثؿ رأيتف ذكر كالًما آخر طؼب الحديث فقف أشقاء تستحؼ التـبقف طؾقف، 

 (:1.133قال ) ,أيًضا,فرأيت مـ القاجب بقان ذلؽ 

بلساكقد فقفا كالم « زوائده»ع قد أخرجفا الفقثؿل يف ثؿ إن أحاديث الجؿ»

ب طؾقفا: )باب الجؿع بقـ الؿاء والحجارة(، وأخرج فقف  لؾؿحدثقـ، وبقَّ

حديث ابـ ساطدة وابـ طباس وابـ سالم وغقرهؿ، وفقفا الجؿع، ولقس فقفا 

رواية لؿ ُيتؽؾَّؿ فقفا، ومع هذا لقس فقفا حديث صريح غقر حديث ابـ طباس، 

د ما يحؽك يف الباب أثر طؾل بـ أبل صالب: إن مـ كان قبؾؽؿ كاكقا وأجق

يبعرون بعًرا، وأكتؿ تثؾطقن ثؾًطا، فلتبعقا الحجارة الؿاء- أخرجف ابـ أبل شقبة يف 

بطرق طديدة، وهق أثر « ســف»، والبقفؼل يف «مصـػف»، وطبد الرازق يف «مصـػف»

، وكذا أخرجف البقفؼل رواية طـ «كصب الراية»جقد كؿا يؼقل اإلمام الزيؾعل يف 

 «-طائشة مـ صريؼ قتادة يف الباب

 الرد:

ويف هذا الؽالم تدلقسات طجقبة وبعض  (:110/ص3قال األَْلَباكِل )ج

 أوهام فاحشة:
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« أحاديث الجؿع»بـ ,وقد تؼدمت,يسؿل إحاديث الؿشار إلقفا  أواًل:

فق يؼؾده يف ذلؽ مع أهنا لقست كذلؽ، إٓ طؾك استـباط الـقوي القاهل، ف

ويبالغ حتك سؿاها هبذه التسؿقة الؿغؾقصة، وٓ يؼتصر طؾك هذا بؾ يمكد بؼقلف: 

 «-وفقفا الجؿع»

ـ الؿخالػ مـ كؼده يعقد فقؼقل: ومع هذا لقس فقفا » ثؿ لؽل ال ُيؿؽِّ

 يعـل: صريًحا يف الجؿع-«- حديث صريح غقر حديث ابـ طباس

قفا الجؿع! لقس فقفا حديث صريح يزطؿ أن تؾؽ إحاديث التل ف ثاكًقا:

ب الفقثؿل طؾقفا:  ، وهذا «باب الجؿع بقـ الؿاء والحجارة»يف الجؿع! بقَّ

اكظر الجزء « باب آستـجاء بالؿاء»خالف القاقع، فنكف إكؿا بقب طؾقفا بؼقلف: 

 «-مجؿع الزوائد»( مـ 212إول )ص

الذي تػرد  وإكؿا بقب الفقثؿل بؿا ذكر الحـػل لحديث ابـ طباس وحده

بروايتف البزار، وسبؼ أن ضعػـاه كؼاًل طـ الحافظ، وقال الفقثؿل كػسف طؼبف: 

العزيز بـ طؿر الزهري ضعػف البخاري  رواه البزار وفقف محؿد بـ طبد»

 «-والـسائل وغقرهؿا، وهق الذي أشار بجؾد مالؽ

يؼ ققلف: )بطرق طديدة( فقف تدلقس خبقث، فنكف ٓ يروى إٓ مـ صر ثالًثا:

الؿؾؽ بـ طؿقر طـ طؾل، وإكؿا لف صرق طديدة طـ  واحدة، هل صريؼ طبد

الؿؾؽ هذا، وشتان بقـ إمريـ، فنكف طؾك ققلف ٓ شؽ يف ثبقت هذا إثر  طبد

طـ طؾل وجقدتف لطرقف الؿزطقمة، وأما طؾك ما هق القاقع مـ صريؼف القحقدة 
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 فقؿا يليت- فالثبقت محتؿؾ، وإن كان الراجح طـدكا خالفف، وبقاكف

، أققل: بؾ هق غقر جقد، وإن كان صرح بذلؽ «وهق أثر جقد»ققلف:  رابًعا:

 الزيؾعل، فنكف معؾقل بآكؼطاع بقـ طؾل وطبد الؿؾؽ-

وكذا أخرجف البقفؼل رواية طـ »ققلف طؼب أثر طؾل الؿذكقر:  خامًسا:

 «-طائشة مـ صريؼ قتادة يف الباب

دة يف الباب طـ البقفؼل وهذا تدلقس آخر، فنن حديث قتا قؾت:

ُمرن أزواجؽـ أن يغسؾقا طـفؿ أثر »( طـ معاذة طـ طائشة أهنا قالت: 1.156)

 «-يػعؾف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الغائط والبقل، فنين أستحقفؿ، وكان رسقل

فلكت ترى أكف لقس فقف ذكر الحجارة إصالًقا، فؽقػ جاز لف أن يجعؾف مثؾ 

 أثر طؾل يف الجؿع بقـ الؿاء والحجارة؟!

باب الجؿع يف آستـجاء بقـ »لعؾف اغرت بنيراد البقفؼل لف يف  ؼال:ال ي

: ٕكـا كؼقل: إن ذلؽ خطل أو تساهؾ مـ «الؿسح بإحجار والغسؾ بالؿاء

البقفؼل، ٓ يجقز لؿـ يدطل التحؼقؼ اكتصاًرا لؿذهبف أن يؼؾد مـ أخطل مثؾ هذا 

اصة إذا كبَّف طؾك ذلؽ مـ الخطل البقـ، ٓسقؿا إذا كان مخالًػا لف يف الؿذهب، وخ

ْقخ ابـ الرتكؿاين، فنكف تعؼب البقفؼل  كان مقافًؼا لف يف الؿذهب، أٓ وهق الشَّ

إليراده يف هذا الباب حديث طتبة الؿتؼدم، وحديث طائشة هذا، فؼال يف كؾٍّ 

 «-لقس يف الحديث ذكر الؿسح بإحجار، ففق غقر مطابؼ لؾباب»مـفؿا: 
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 لُؿقَمك إلقف تجاهؾ هذه الحؼقؼة؟!فال أدري كقػ استجاز ا

ِعقَػة»وخاتؿة مؼال األَْلَباكِل يف  وكؿ يف كتابف مـ  (:111/ص3)ج« الض 

ولؽـ ذلؽ  !أمقر كثقرة لق تتبعفا الباحث لؿألت مجؾًدا ضخًؿا بؾ مجؾدات

يحتاج إلك وقت فراغ، وهقفات ذلؽ هقفات، ولؽـ لعؾـا كـبف طؾك شلء مـ 

صة، فنكف قد ققؾ مـذ الؼديؿ: ما ٓ ُيدرك كؾف ٓ يرتك ذلؽ كؾؿا سـحت لـا الػر

 جؾف أو كؾف- اكتفك-

ْقخ محؿد يقسػ الحسقـل البـقري الحـػل مـ متعصبة  قؾت: والشَّ

 «-معارف الســ»إحـاف كؿا هق يف كتاباتف وبخاصة 

ْقخ أبق الـصر ثـاء اهلل الؿدين بـ طقسك خان يف كتابف  جائزة »قال الشَّ

طؿؾل يف (: »15, 14.ص1)ج« التعؾقؼات طؾك ســ الرتمذيإحقذي يف 

مع جؿع فقائد غزيرة مـ باقل « تحػة إحقذي»الؽتاب هق اختصار كتاب 

الشروح والحقاشل، وشرح غريب ألػاظ الحديث وإثار، كؼاًل طـ أئؿة هذا 

الػـ، وتؾخقص معاين إحاديث طـد الضرورة، وذكر الؿسائؾ الؿستـبطة 

مـ إحاديث مـ دقائؼ مسائؾ الخالف، وإيراد بعض الػقائد والؿستخرجة 

 «-والتـبقفات، والتعؾقؼ طؾك الؿذاهب الؿتـقطة---

 يف الـؼاط التالقة:« تحػة إحقذي»مـفجل يف اختصار كتاب » وقال:

رأيت أحقاًكا الؿقصقف يـؼؾ طبارة طـ إشاطرة أو الؿاتريدية  مـفا:

كقع مـ التلويؾ والتحريػ يف مسللة إسؿاء  وغقرهؿ مـ الؿمولقـ ويؽقن فقفا
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والصػات، وهق لؿ يـتبف لذلؽ، أصؾحتف طؾك مـفج سؾػـا الصالح، أو حذفتف 

 وأتقت بعبارة مـاسبة يؼتضقفا الؿؼام-

ا طؾؿقًّا طؾك مـ تحامؾ طؾك صاحب  بالسب والشتؿ « التحػة»رددت ردًّ

ْقخ محؿد يقسػ مـ متعصبل الحـػقة إن دطت الضرورة إلقف، كؿثؾ ما ف عؾف الشَّ

 ، حقث شتؿف وشـعف بغقر جريؿة ارتؽبفا-«معارف الســ»البـقري يف 

أدخؾُت يف هذا السػر الجؾقؾ فتاوى العؾؿاء الثؼات وآراءهؿ بالؿـاسبات، 

ْقخ ابـ باز  ْقخ $أمثال: سؿاحة القالد العطقف الشَّ ، والعالمة فضقؾة الشَّ

اهلل  ول الؿحدث الشفقر الحافظ طبد، والؿربل إ$محؿد صالح العثقؿقـ 

، ومحدث العصر العالمة محؿد كاصر الديـ $إمر تسري الروبري 

 «-، والؾجـة الدائؿة$إَْلَباكِل 

وذلؽ طؿؾ بشري يعرتيف الؼصقر والـؼصان، وٓ » (:16وقال )ص

 أستطقع أن أققل إٓ كؿا قال الشاطر:

 وطىىقـ الرضىىا طىىـ كىىؾ طقىىب كؾقؾىىة

 

 «لسخط تبدي الؿسىاوياكؿا أن طقـ ا 

 اكتفك- 

ْقخ محؿد يقسػ البـقري مـ الؽقثريقـ، وهق مـ الذيـ  قؾت: والشَّ

ْقخ العالمة ثـاء اهلل  يتعصبقن لؿذهبفؿ ولق كان الؼرآن والسـة خالفف، وتؽؾؿ الشَّ

حقل ما اطرتض البـقري طؾك « جائزة إحقذي»طقسك خان، كؿا كؼؾـا مـ كتابف 

ْقخ أبل العالء ، وهق مـ متعصبة إحـاف كؿا سبؼ «تحػة إحقذي»يف  الشَّ
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 -$وكؼؾـا مؼقلة إَْلَباكِل طـف 

ْقخ مشفقر حسـ سؾؿان يف كتابف  « كتب حذر مـفا العؾؿاء»قال الشَّ

وكتقجة لفذه الظاهرة الؿقجقدة يف كتب الؿتعصبة (: »162, 161.ص1)ج

مـفا، وهل تتؿثؾ لؾؿذاهب ضفرت آفات وحاقات ٓبد لطالب العؾؿ أن يحذر 

 فقؿا يؾل:

 رد الـصقص الـبقية وأثار السؾػقة إن خالػت ما يف الؿذهب- ,

ومـ العجب أن كثقًرا مـفؿ إذا ورد طؾك » قال أبق شامة طـ الؿتعصبة:

مذهب »مذهبفؿ أثر طـ بعض أكابر الصحابة يؼقل مبادًرا بال حقاء وحشؿة: 

ويرد ققل أبل بؽر وطؿر  ،«الشافعل الجديد أن ققل الصحابل لقس بحجة

، وٓ يرد ققل أبل إسحاق والغزالل، ومع هذا يرون مصـػات أبل إسحاق ڤ

وغقره مشحقكة بتخطئة الؿزين وغقره مـ إكابر فقؿا خالػقا فقف مذاهبفؿ، فال 

«- تراهؿ يـؽرون شقًئا مـ هذا!! لقٓ قؾة معرفتفؿ وكثرة جفؾفؿ بؿراتب السؾػ

 (-71)ص« مختصر الؿممؾ»

طدم اإلقبال طؾك كصقص الؽتاب والسـة ومذاهب الصحابة  اكًقا:ث

 والتابعقـ، وجفؾ ذلؽ والتؿسؽ بإحاديث الباصؾة والؼصص القاهقة-

وجؿفقر الؿتعصبقـ ٓ » :رحمه اهلل تعالىقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

يعرفقن مـ الؽتاب والسـة إٓ ما شاء اهلل، بؾ يتؿسؽقن بلحاديث ضعقػة وآراء 

اسدة أو حؽايات طـ بعض العؾؿاء والشققخ قد تؽقن صدًقا وقد تؽقن كذًبا، ف
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وإن كاكت صدًقا فؾقس صاحبفا معصقًما، يتؿسؽقن بـؼؾ غقر مصدق طـ قائؾ 

غقر معصقم ويدطقن الـؼؾ الؿصدق طـ الؼائؾ الؿعصقم، وهق ما كؼؾف الثؼات 

مجؿقع ---«- »ملسو هيلع هللا ىلصإثبات مـ أهؾ العؾؿ ودوكقه يف الؽتب الصحاح طـ الـبل 

 (-22.254,255« )الػتاوى

ومع ذلؽ )أي: مـ تؾبقس إبؾقس طؾك الػؼفاء( » :$قال ابـ الجقزي 

أن أحدهؿ يتبقـ لف الصقاب مع خصؿف وٓ يرجع ويضقؼ صدره كقػ ضفر 

الحؼ مع خصؿف، وربؿا اجتفد يف رده مع طؾؿف أكف الحؼ، وهذا مـ أقبح الؼبقح: 

: ما كاضرت أحًدا $ن الحؼ، وقد قال الشافعل ٕن الؿـاضرة إكؿا وضعت لبقا

فلكؽر الحجة إٓ سؼط مـ طقـل، وٓ قبؾفا إٓ هبتف، وما كاضرت أحًدا فبالقت مع 

 (- اكتفك-125)ص« تؾبقس إبؾقس«- »مـ كاكت الحجة إن كاكت معف صرت إلقف

الَعالقة القصقدة بقـ محؿد زاهد  ,كؿا ٓ يخػك طؾك أحد,ومـ الؿعؾقم 

ومحؿد يقسػ البـقري، وما كان فقؿا بقـفؿ مـ رسائؾ شخصقة وود، الؽقثري 

وهـاك مملػ بخصقص هذا إمر مـ إطداد سعقد بـ صالح السرحان، وهل 

طبارة طـ رسالة أرسؾفا محؿد زاهد الؽقثري الحـػل إلك محؿد بـ يقسػ 

رسالة، وجؿقعفا بخط الؽقثري، كؿا ذكر  45البـقري الحـػل، وهل طبارة طـ 

الػتاح أبق غدة الؽقثري لقحصؾ طؾك كسخة  ؼف السرحان، وذكر زيارة طبدمحؼ

مصقرة مـ هذه الرسائؾ، كؿا ذكر محؼؼف، وما فقفا مـ القد بقـفؿ وتشابف 

 إفؽار لحدٍّ بعقد، كسلل اهلل السالمة والعافقة-
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رسائؾ اإلمام محؿد زاهد الؽقثري إلك العالمة محؿد بـ يقسػ » :اكظر

، بعـاية.سعقد السرحان، هـ(1371 , 1358لسـقات مـ )يف ا« البـقري

 اهلل آل رشقد- تؼديؿ.محؿد طبد

قْخ مشفقر آل سؾؿان يف  (: 353.ص1)ج «كتب حذر مـفا العؾؿاء»قال الشَّ

ٓ يـبغل أن يـسك هبذا الصدد وكحـ كتؽؾؿ طـ أطداء الدطقة السؾػقة وأطالمفا »

ـ أخذوا طؾك أكػسفؿ طفًدا أن ٓ ورجآهتا: محؿد زاهد الؽقثري ومريديف الذي

يرتكقا َطؾًؿا مـ أطالم السـة والحديث والتقحقد إٓ ويتفؿقه ويطعـقه، فػل 

لؾؽقثري الطعـ بالعشرات بؾ مئات مـ ثؼات الرواة وجبال « تلكقب الخطقب»

يف كتابف  ,رحمه اهلل تعالى,الحػظ، كؼضف فقفا وذب طـفؿ اإلمام الُؿعؾِّؿل 

 اكتفك---«- «التـؽقؾ»العجاب 

لؾشقخ صالح الديـ « زوابع يف وجف السـة قديًؿا وحديًثا»ومـ كتاب 

 (:284، قال )ص«مجؿع البحقث العؾؿقة اإلسالمقة»مؼبقل أحؿد 

ف اطتؼاًدا ومذهًبا يف»  ومؿا يمسػ لف: أن تالمذة الؽقثري وَمـ لػَّ لػَّ

يف طؾؿاء إمة جؿقع أكحاء العالؿ يتبـقن أفؽاره الؿسؿقمة وآراءه الؿدسقسة 

مـ أهؾ الحديث، ويبثقهنا يف محقطفؿ بؽؾ دقة ومفارة، حتك يف البالد التل 

كاكت حراًما طؾك أفؽارهؿ وضالٓهتؿ!! وطؾك ما طـدهؿ مـ تعصب، كعؿ، لؼد 

قام يف هذه السـقات إخقرة تالمذة الؽقثري بحؿالت ضاهرة يف بعض البالد 

الػتاح أبق  ئفؿ الصريحة كؿا يػعؾ طبدومبطـة يف البعض أخر، وحقـًا بلسؿا
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غدة يف دسِّ أققال شقخف الؽقثري يف كتب طؾؿاء إمة--- وأحقاًكا تحت أسؿاء 

مستعارة، مثؾ )أبل حامد(، و)أرشد(، و)الدكتقر( أو غقر اسؿ أصاًل، كؿا فعؾ 

وغقر ذلؽ مـ « براءة إشعريقـ»و« التعؼقب الؿػقد»أبق غدة كػسف فقؿا سؿاه 

 «-ورسائؾ وتؼارير إلك مختؾػ الجفاتكشرات 

قامقا بـػث سؿقم أفؽاره يف  ,اطتؼاًدا ومذهًبا,إن تالمذة الؽقثري »

قؾقب الشباب الؿسؾؿ بقاسطة الؿحاضرات والدروس يف الؿعاهد والؿدراس 

أحقاًكا، وباسطة كتبفؿ ورسائؾفؿ حقـًا آخر، وطؾك هذا يتحتؿ القاجب طؾك 

طقارهؿ وخبايا مؼاصدهؿ، ويؼقمقا بـصح الشباب طؾؿاء إمة أن يتقلقا كشػ 

وتبقـفؿ طؾك خطر كتاباهتؿ وطؾك آبتعاد طـفا، لئال يؼعقا فريسة يف حبائؾفؿ 

 اكتفك-« مخدوطقـ بؾقامع إسؿاء وإلؼاب

ْقخ بؽر أبق زيد  قؾت: فصاًل بعـقان « الردود»يف كتابف  $طؼد الشَّ

بعض غالة إحـاف يف تحريػ  ، وذكر فقف كؿاذج لتحريػ«تحريػ الـصقص»

 الـصقص ومآخذ أهؾ إهقاء يف آستدٓل-

 :$وإلقؽ كؿاذج مـ تحريػ غالة الحـػقة التل ذكرها بؽر أبق زيد 

 (: خؿسة تحريػات ٕبل غدة الؽقثري-245اكظر )ص ,

 هـ- 1339 سـة (: تحريػ محؿقد الحسـ الحـػل الؿتقىف241,245)ص ,

 -هـ(1332الـعؿاين الحـػل الؿتقىف سـة ) (: تحريػ شبؾل248,249)ص ,
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الجرح »(: تحريػ غالة الحـػقة يف مخطقصة لؽتاب 251, 255)ص ,

 -هـ(327ٓبـ أبل حاتؿ الؿتقىف سـة )« والتعديؾ

مسـد أبل »(: تحريػ غالة الحـػقة يف متـ حديث مـ 252,254)ص ,

 «-طقاكة

تف يف حبقب الرحؿـ إطظؿل الحـػل وتحريػا(: »257,258)ص ,

 «-متقن بعض إحاديث

 محؿد الصابقين وبروزه يف التحريػ طؾك أقراكف(: »262, 261)ص ,

 وغقرها مـ تحريػات الـصقص لؾغالة الؿعاصريـ- اكتفك-«- الغالة

ومـ أراد مزيد بحث وتحؼقؼ هـاك دراسة طؾؿقة لرسالة دكتقراه  قؾت:

ؿ: دراسة حديثقة فؼفقة يف هذا الؿقدان باس ,لؿ أصؾع طؾقفا,مـ جامعة إزهر 

لؿحؿد « تحػة إحقذي»طـ معارف الســ شرح ســ الرتمذي مع مؼاركة بـ

 (، واهلل اطؾؿ-675يحقك بالل مـقار، ط: الؿؽتبة الؿؽقة، وطدد صػحاهتا )

ْقخ إَْلبَاكِل يف  ِعقَػة»ومـ آكتؼادات التل ذكرها الشَّ ,127.ص3)ج «الضَّ

( لؿحؿد يقسػ البـقري أحد 1.325)« معارف الســ»( طؾك كتاب 135

قف رِ فْ قُ كؿ فؾْ أحدِ  يف إكاءِ  غ الؽؾُب لَ إذا وَ »متعصبة إحـاف: تعؾقؼف طؾك حديث: 

 -«اتمر   ف ثالَث ؾْ غِس قَ ولْ 

فنن ذلؽ مـف «- وبالجؿؾة، هذا الؿرفقع صحقح أو حسـ» ققل الؿملػ:
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ف إلك ضرورة جرًيا طؾك ضاهر رجال إسـاده، وهق كقهنؿ ثؼاًتا دون اكرتاث مـ

تقفر بؼقة شروط الحديث الصحقح فقف، التل مـفا أن ٓ يشذ وٓ يعؾ! وما 

يحؿؾف طؾك ذلؽ إٓ آكتصار لؾؿذهب ولق طؾك حساب الحديث الصحقح! 

 كسلل اهلل السالمة-

ثؿ وقػت طؾك طجقبة أخرى مـ التعصب، فنن الؿملػ الؿشار إلقف بعد 

إلك مصادر لبعض الحـػقة « الشايفالبحث »تؾؽ الؽؾؿة أحال فقؿا سؿاه بـ

جقؿ الؿصري، فؾؿا رجعت إلقف فنذا بف ٓبـ كُ « البحر الرائؼ»الؿتعصبة، مـفا 

يخالػ الؿملػ الؿشار إلقف فقؿا ذهب إلقف مـ التصحقح، فنكف سؾَّؿ بضعػ 

 إسـاد هذا الحديث الؿرفقع، ولؽـ ققاه بالحديث الؿقققف!

ًٓ » اه:وتػصقؾ هذه العجقبة أكف قال ما معـ روي طـ أبل هريرة فعاًل وقق

مرفقًطا ومقققًفا مـ صريؼقـ: إُولك صريؼ الدارقطـل الؿقققفة، وإخرى 

 «-الؿرفقطة هذه

ومـ الؿعؾقم أن الحؽؿ بالضعػ والصحة إكؿا هق يف » قال ابـ كجقؿ:

الظاهر، أما يف كػس إمر فقحقز صحة ما حؽؿ بضعػف ضاهًرا، وثبقت كقن 

ريرة ذلؽ قريـة تػقد أن هذا مؿا أجاده الراوي الؿضعػ، وحقـئذ مذهب أبل ه

م طؾقف  «!يعارض حديث السبع )يعـل الؿتػؼ طؾك صحتف( ويؼدَّ

وٓ يخػك بطالن هذا الؽالم طؾك ذي إكصاف وطؾؿ، وأما  قال األَْلَباكِل:

الؿتعصب الفالؽ يف تعصبف فال تػقده إدلة ولق أتقتف بؽؾ آية! وبقان ما ذكرت 
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 (-3.ج131مـ البطالن مـ وجقه--- اكظر )ص

وخالصة الؼقل: إن الذي روي طـ أبل هريرة » (:130)ص« قال األَْلَباكِل

مرفقًطا ومقققًفا مـ التثؾقث مع ترك ذكر الترتيب ٓ يصح مـ ِقبؾ إسـاده، بؾ 

هق باصؾ لؿخالػتف ما ثبت طـف يؼقـًا مرفقًطا مـ التسبقع والترتيب، مع ثبقت 

مقققًفا، ففق الذي يجب آطتؿاد طؾقف يف هذه الؿسللة، ٓسقؿا وقد  ذلؽ طـف

 اهلل بـ طؿر- اهلل بـ الؿغػؾ وحديث طبد شفد لف حديث طبد

أهنؿ استجازوا معارضة كؾ هذه الطرق  ,أيًضا,وإن مـ طجائب الحـػقة 

الؿؾؽ بـ أبل سؾقؿان طـ ططاء  طـ أبل هريرة والشقاهد الؿذكقرة بطرق طبد

، وهق ڤهريرة، وهل وحقدة، استجازوا ذلؽ إحساًكا مـفؿ لؾظـ بف طـ أبل 

 غقر ثابت طـف!

وغػؾقا طـ أن ذلؽ يستؾزم إساءة الظـ بف بالـظر إلك الروايات الثابتة طـف 

 أجؿعقـ!! رضل اهلل طـفؿ بالتسبقع، وبؿـ وافؼف مـ الصحابة

وسـتطرق إلك بعض الؿماخذات الذي ذكرها إَْلَباكِل يف  قؾت:

ِعقَػة»  «-معارف الســ»طؾك كتاب « الضَّ

 

* * *
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 اىٍسـٔ: 

 اىدعني اىٍؾفص اىؼ٘فٖ  ـتس

 (1)-ـاٌيّ اهلل ةٍا ٗعتدق-

ِعقَػة»يف الحديث الؿقضقع الذي ذكره إَْلَباكِل يف  ,194.ص3)ج« الضَّ

 (-1582 و1581و 1585ح ( )197

 ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  أن» (:3/333« )تاريخف»يف الحديث الذي أخرجف الخطقب يف 

ڃ چ چ  ﴿كظر إلك ققم مـ بـل فالن يتبخرتون يف مشقفؿ--- ثؿ قرأ: 

حتك كجتثفا؟ فؼال:  اهلل فؼقؾ لف: أيُّ الشجر هل يا رسقل [62]اإلسراء:  ﴾چچ

 «-لقست بشجرة كبات، إكؿا هؿ بـق فالن---

 وهذا إسـاد مقضقع، فقف آفات:

 ه مـ الؿؾقك العباسققـ ٓ يعرف حالفؿ يف الحديث-الؿـصقر وغقر أواًل:

تركقه كلبقف «: »الضعػاء»هشام بـ محؿد الؽؾبل قال الذهبل يف  ثاكًقا:

 «-وكان رافضقًّا

اهلل بـ الضحاك الفدادي لؿ أجد لف ترجؿة، ولؿ يقرده  طبد ثالًثا:

                                           

 لؾؽؾقـل-« أصقل الؽايف»طبد الحسقـ الؿظػر الشقعل، الؿعؾؼ طؾك كتاب  (1)
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 السؿعاين يف هذه الـسبة )الفدادي(-

قال »وقال: « الضعػاء»ورده الذهبل يف محؿد بـ زكريا الغالبل أ رابًعا:

 «-الدارقطـل: كان يضع الحديث

اع أو الؽؾبل الؽذاب  قال األَْلَباكِل: وهذا الحديث اختؾؼف إما الغالبل القضَّ

الرافضل، فنكف ضاهر البطالن: لؿا تضؿـف مـ تحريػ الؽؾؿ طـ مقاضعف، 

بلن الؿراد هبا بـق  [62]اإلسراء:  ﴾ڃ چ چ چچ ﴿وتلويؾ ققلف تعالك: 

: ڤطـ ابـ طباس « صحقح البخاري»أمقة، وإكؿا هل شجرة الزققم كؿا يف 

هل رؤيا َطقـ »- قال: [62]اإلسراء:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ﴿

شجرة  [62]اإلسراء:  ﴾ڃ چ ﴿لقؾَة أسري بف-  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ُل ُأريفا رسق

 «-الزققم

رأى » ومثؾ هذا الحديث يف البطالن ما رواه ابـ جرير الطبري قال:

ا-«- بـل فالن يـزون طؾك مـربه--- الحديث اهلل رسقل  وهذا السـد ضعقػ جدًّ

ذلؽ فنكـا ٓ كزال  هذا حال هذيـ الحديثقـ يف الضعػ، بؾ البطالن، ومع

كرى بعض الشقعة يف العصر الحاضر يروون مثؾ هذه إحاديث ويحتجقن هبا 

، (1)لؾُؽؾقـل« أصقل الؽايف»، مثؾ الُؿعؾِّؼ طؾك كتاب ڤطؾك تؽػقر معاوية 

د صػحتقـ  الؿتعبد لغقر اهلل الؿسؿك بعبد الحسقـ الؿظػر، فنكف كتب بؾ سقَّ

                                           

هق أحد الؽتب إربعة طـد الشقعة آثـل طشريَّة، ويعد طـدهؿ أصح « أصقل الؽايف» كتاب (1)

الؽتب وأكثرها اطتباًرا يف الحديث، ومملػف هق محؿد بـ يعؼقب الؽؾقـل الذي اشتفر يف 

 أوساط الشقعة آثـل طشريَّة بؾؼب ثؼة اإلسالم، واإلسالم مـف بريء-
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أخرب بؿقتف طؾك غقر السـة، وأكف  ملسو هيلع هللا ىلصوأن الـبل كامؾتقـ يف لعـ معاوية وتؽػقره، 

( يف تليقد ذلؽ ما شاء لف هقاه مـ أثار الؿقضقطة 23,24أمر بؼتؾف، ساق )ص

وإحاديث الباصؾة، مـفا هذان الحديثان الباصالن، ولذلؽ بادرُت إلك بقان 

الحسقـ هذا ٓ يعؾؿ حال  حالفؿا كصًحا لؾـاس، وغالب الظـ أن طبد

لئـ طؾؿ فؿا يؿـعف ذلؽ مـ آحتجاج هبؿا مع بطالهنؿا: ٕن الغاية إسـادهؿا، و

طـد أمثالف تربر القسقؾة، والغاية لعـ معاوية وتؽػقره ولق بآطتؿاد طؾك 

إحاديث الؿقضقطة، والشقعة قد ُطرفقا بذلؽ مـذ زمـ بعقد، كؿا بقَّـف شقخ 

 اإلسالم ابـ تقؿقة يف كتبف-

رقؿ « أصقل الؽايف»يث الذي رواه الُؽؾقـل يف وقال إَْلَباكِل يف الحد

مـ طؿؾ بالؿؼايقس فؼد هؾؽ وأهؾؽ، ومـ أفتك الـاس »ط: الـجػ(:  ,154)

 :«بغقر طؾؿ وهق ٓ يعؾؿ الـاسخ والؿـسقخ مـ الؿتشابف فؼد هؾؽ وأهؾؽ

ِعقَػة( »197,251.ص3)ج« باصؾ»  «-الضَّ

الحسقـ الؿظػر  طبد« أصقل الؽايف»قال الؿعؾؼ طؾك  قال األَْلَباكِل:

ولقس هذا فؼط، فنن كؾ مـ دوكف مجاهقؾ ٓ «- ضعقػ إسـاده»الشقعل: 

 ُيعرفقن ٓ طـدكا وٓ طـدهؿ-

ففق إمام طـدهؿ، وقد ترجؿف الطقسل « إصقل»وأما الُؽؾقـل مملػ 

« الؽايف»يؽـك أبا جعػر، ثؼة بإخبار، لف كتب، مـفا كتاب (: »591فؼال )

تاًبا، أولف كتاب العؼؾ--- وآخره كتاب الروضة، تقيف سـة يشتؿؾ طؾك ثالثقـ ك
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 «-ثؿان وطشريـ وثالثؿائة

شقخ الشقعة وطالؿ » (:12/103« )سقر الـبالء»وقال الذهبل طـف يف 

 («-328اإلمامقة، صاحب التصاكقػ، وكان ببغداد وهبا تقيف سـة )

أصقل »يـؼسؿ إلك قسؿقـ: « الؽايف»وكتابف  (:118قال األَْلَباكِل )ص

، وقد صبع كؾ مـفؿا أكثر مـ مرة، وصبع إول مع «فروع الؽايف»و« الؽايف

 (-1376الحسقـ الؿظػر يف الـجػ سـة ) تعؾقؼات طؾقف وتخريج بؼؾؿ طبد

( حديًثا، غالبف غقر 211وقد وقػت طؾك الجزء إول والثاين مـف، فقفؿا )

 -ملسو هيلع هللا ىلصمرفقع إلك الـبل 

لف الؿـزلة إولك « الؽايف»تاهبؿ هذا وك (:3/ج111وقال األَْلَباكِل )ص

الحسقـ  مـ بقـ كتب الحديث إربعة الؿعروفة طـدهؿ، حتك لؼد ذكر طبد

( أكف ورد فقف كؿا ققؾ طـ إمامـا الؿـتظر 13الؿذكقر يف مؼدمة التعؾقؼ )ص

، ومـ الؿشفقر طـفؿ أكف بؿـزلة «الؽايف كاٍف لشقعتـا»طجؾ اهلل فرجف )!(: 

 طـدكا!« صحقح البخاري»

ْقخ صالب الرفاطل الـجػل,بؾ صرح لل أحد دطاهتؿ  أكف أصح  ,وهق الشَّ

 «!!البخاري»طـدهؿ مـ 

يف الؿؼدمة الؿذكقرة أن أحاديثف بؾغت ُزهاء سبعة طشر  ,أيًضا,وذكر 

ألػ حديث! ويف هذا العدد مـ الؿبالغة والتفقيؾ ما ٓ يخػك طؾك مـ درس 
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ا، فؼد تتبعت أحاديث الجزأيـ أحاديث الؽتاب وأمعـ الـظر يف متقهن

، ڤ( فقجدت غالبفا مقققًفا طؾك طؾل 211الؿذكقريـ البالغ طددها )

 رضل اهلل طـفؿاهلل زيـ العابديـ، وأبل جعػر الباقر  وبعض أهؾ بقتف، كلبل طبد

، والؿرفقع مـفا كحق ثالثة وطشريـ حديًثا، خؿسة مـفا يف الجزء إول أجؿعقـ

 ي بـسبة طشرة يف الؿائة تؼريًبا-والباقل يف الثاين، أ

ولتعؾؿ أيفا الؼارئ الؽريؿ مدى  (:022-111/ص3قال األَْلَباكِل )ج

أو طؾك إقؾ هق « صحقح البخاري»صحة ققلفؿ: إن هذا الؽتاب أصح مـ 

 مثؾف طـدهؿ، أذكر لؽ الحؼقؼة أتقة:

وهل أن العدد مـ إحاديث الؿرفقطة ٓ يثبت إسـاد شلء مـفا لضعػ 

جالفا واكؼطاع إسـادها، كؿا بقـف الؿعؾؼ طؾقف كػسف يف تعؾقؼف طؾك كؾ حديث ر

( فؼد ققاها، وهل مع ذلؽ ٓ تثبت أمام 199و 85و 57مـفا حاشا إحاديث )

 الـؼد العؾؿل الـزيف!

وخذ هذه الشفادة أتقة التل تبقـ لؽ بقضقح حؼقؼة ذلؽ الؼقل، وهل 

فؼد قال بعد ما ذكر طـاية الشقعة  ,علطبد الحسقـ الؿظػر الشق,مـ الؿعؾؼ 

(: وكػاك لتعرف مدى العـاية بـؼده 19بالؽتاب شرًحا واختصاًرا وكؼًدا )ص

( حديًثا، 199-16أهنؿ أحصقا ما يشتؿؾ طؾقف مـ إحاديث فؽان مجؿقطفا )

ثؿ أحصقا ما فقف مـ أكقاع إحاديث مـ جفة التقثقؼ والتصحقح فعدوا إخبار 

ِعقَػة فؽاكت 5573) الصحقحة فؽاكت ( أي أقؾ مـ الثؾث، وطدوا إخبار الضَّ
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( أي أكثر مـ الـصػ، وذلؽ طدا الؿقثؼ والؼقي والؿرسؾ، فاكظر إلك 9485)

 أي مدى بؾغ كؼده!

، وأكثر مـ كصػ «الصحقح»بخ بخ لؽتاهبؿ » (:022قال األَْلَباكِل )ص

يشفد بذلؽ أشد  أحاديثف يعـل الؿرفقطة والؿقققفة طؾك أئؿتفؿ غقر صحقح!

 «-وشفد شاهد مـ أهؾفا»الـاس تعصًبا لف ودفاًطا طـف 

وضعف لقؿفد بف لؼبقل  ,طامؾف اهلل بؿا يستحؼ,وكلن واضع هذا الحديث 

باطتباره أكف يؽثر مـ استعؿال  ,رحمه اهلل تعالى,الطعـ يف أبل حـقػة اإلمام 

 الؼقاس-

ـ لف طـ أبل الحسـ ( بنسـادي175و166وقد روى الؽؾقـل يف كتابف )رقؿ 

لعـ اهلل أبا حـقػة! كان يؼقل: قال طؾل، »مقسك بـ جعػر الؽاضؿ أكف قال: 

 «-وقؾُت أكا، وقالت الصحابة وقؾُت 

 الحسقـ، وهق غقر حسـ- وقد حسـ أحد إسـاديف الؿعؾؼ طؾقف طبد

وبؿثؾ هذا السـد يروي الشقعة طـ أئؿة أهؾ البقت الطعـ بؾ الؾعـ يف 

فنذا أكؽركا أن يصدر ذلؽ طـ أحد مـ طامة أهؾ البقت فضاًل أئؿة الؿسؾؿقـ، 

طـ أئؿتفؿ قالقا: بؾك، ذلؽ مروي طـدكا طـفؿ- ولقس ذلؽ غريًبا مـفؿ ما دامقا 

، كؿا سبؼ بقاكف يف الحديث الذي ڤأهنؿ ٓ يتقرطقن طـ الجفر بتؽػقر معاوية 

عت ذلؽ ، وقد سؿڤقبؾف، وٓ طـ تػسقؼ الصحابة كلبل بؽر وطؿر وطائشة 

مـ بعضفؿ، ثؿ هؿ مع ذلؽ كؾف يتظاهرون بالدطقة إلك التػاهؿ والتؼارب! ففال 
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؟! اكتفك- ًٓ  تركقا لؾصؾح مجا

لؾؽؾقـل: آية اهلل العظؿك السقد « أصقل الؽايف»ومؿـ كؼض كتاب  قؾت:

الذي ترجؿف الػاضؾ « كسر الصـؿ»يف كتابف  $أبق الػضؾ ابـ الرضا الربقعل 

زاده البؾقشل، وَكـَْتِؼل بعض الػقائد مـ الؽتاب، ومـ مؼدمة  الرحقؿ ُمالَّ  طبد

 (:23الؿرتجؿ )ص

مملػ هذا الؽتاب الجؾقؾ هق العالؿ الؿجاهد آية اهلل العظؿك العالمة »

، وقد تؾؼك طؾؿف يف الحقزة العؾؿقة يف ُقؿ يف إيران، وكال درجة $الربقعل 

ات التصاكقػ والؿملػات آجتفاد يف الؿذهب الجعػري آثـل طشري، ولف مئ

والبحقث والرسائؾ، وقد كان يف شبابف شقعقًّا متعصًبا لؾؿذهب الجعػري، ثؿ 

اهتدى بػضؾ اهلل إلك الحؼ إلك الؽتاب والسـة، وكبذ التعصب، وقد ضفر مـ 

قبؾف يف إيران سقد أسد اهلل الخرقاين وآية اهلل شريعت سـغؾجل وأحؿد كسروي 

اصبالل، وكؾفؿ كتبقا مؼآت ومملػات يف الرد ودكتقر شعار وسقد مصطػك صب

طؾك طؼقدة الشقعة، وكان لصاحب هذا الؽتاب ردود طؾك أحؿد كسروي، ثؿ 

بعد أن أهتدى إلك طؼقدة الؽتاب والسـة تقلك بـػسف الرد طؾك الؿملػات التل 

 «-ألَّػفا هق يف الدفاع طـ طؼقدة الشقعة--

 (:03رحقؿ البؾقشل )صال طبد« كسر الصـؿ»وقال الؿترجؿ لؽتاب 

والسقء إكرب الذي لحؼ بف والبالء إطظؿ الذي أحاط بف، إكؿا كان بعد الثقرة »

ضقا طؾقف سػؾة الـاس وجفالفؿ الذيـ قامقا مراًرا  اإليراكقة، فؼد أرهؼقه كثقًرا وحرَّ
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بؿفاجؿة بقتف-- دست إلقف كػًرا مـ حرس الثقرة اإليراين ٓغتقالف كؿا سبؼ، 

ع زمقؾف الؿرحقم حقدر طؾل قؾؿداران الذي كان قد كبذ التشقع مـذ زمـ وحاولت م

بعقد، وأما محاولتفؿ مع العالمة الربقعل فؼد كان أداهتا كػًرا مـ حرس الثقرة الذي 

كؾػقا باغتقالف بالرصاص الحل يف طؼر دراه، وهؽذا وأثـاء صالتف أصؾؼت طؾقف 

مـ الخد إيؿـ مسببة لف بعض إذى أطقرة كارية فلصابت مـف الخد إيسر لتخرج 

يف سؿعف، طؾًؿا بلن شقخـا يـاهز الثؿاكقـ مـ طؿره، ويف الؿستشػك حقث كؼؾ 

لؾؿعالجة، صدر إمر لألصباء بعدم معالجتف، وطؾك إثر ذلؽ كصحف أحد إصباء 

بؿغادرة الؿستشػك والتداوي يف مـزلف، كؾ ذلؽ لؿ يؼؾؾ مـ طزيؿة شقخـا، بؾ 

ف ولؿ يرتاجع ققد أكؿؾة، إذ ذاك اقتادوه إلك السجـ، وما السجـ طؾقف راساشتد مِ 

بغريب، ولؽـ هذه الؿرة إلك سجـ إويـ الذي يعترب مـ أقسك السجقن السقاسقة 

 يف إيران مـ حقث وضعف وصرائؼ التعذيب فقف---

م( ووصك أن ٓ يدفـ يف مؼربة الشقعة، وحتك 93يف طام سـة ) $تقيف 

شعرية طؾك قربه، حقث أكشدها مـ قبؾ لفذه إيام، ورأيت  مـع مـ كصب أبقات

 «-تؾؽ إشعار يف غاية البالغة والتلثقر والحؽؿة

تؿ الؿجؾد إول مـ » (:301- 361وقال يف ختام الؿجؾد األول )ص

قد  ,أيًضا,الذي هق يف أصقل العؼائد، ويجب العؾؿ أن فروع الؽايف « الؽايف»

ة والؽذابقـ الخرافققـ ومجفقلل الحال أكػسفؿ رويت طـ همٓء الرواة الغال

الذيـ كؼؾ طـفؿ إصقل، وقؾؿا يؽقن حديث يف الػروع يؽقن جؿقع رواتف 
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سؾقؿل العؼقدة ومـ أهؾ العدل، ويتقافؼ متـف مع الؼرآن والسـة والعؼؾ، وٓ 

يؽقن فقف إشؽال، ولق شئـا أن كعد الخرافات القاردة يف الػروع فسقف كحتاج 

الذي يؼع يف ثؿاكقة مجؾدات، وصبعف « الؽايف»ضخؿة لذلؽ، وكتاب  مجؾدات

شقخ يف صفران، وها كحـ كقرد كؿاذج مـ تؾؽ إحاديث الخرافقة الؿخالػة 

لؽتاب اهلل والعؼؾ، مـتزطة مـ مجؾدات الػروع، لتؽقن لـا مـ الباققات 

 الصالحات:

ذا الباب تقجب باب صقـة الؿممـ والؽافر، أخبار ه :يف الؿجؾد الثاين ,1

الجرب وسؾب آختقار مـ السعقد والشؼل، خاصة الحديث إول، وكذلؽ 

ر الذي أخذ اهلل فقف العفد مـ الـُّ  ، حقث جؿقعفا تخالػ العؼؾ ػططاَلؿ الذَّ

 والؼرآن، وهل مخالػة لالختقار والتؽؾقػ-

يف الؿجؾد الثاين يف باب فضائؾ الؼرآن، الحديث الثامـ والعشريـ،  ,2

إن »أكف قال:  ڤطؾل بـ الحؽؿ طـ هشام بـ سالؿ طـ اإلمام الصادق  روى

 «-الؼرآن الذي جاء بف جربائقؾ إلك محؿد سبعة طشر ألػ آية

وطؾك الؼارئ أن يعؾؿ أن الؼرآن الؿتقاتر بقـ الؿسؾؿقـ مـ صدر اإلسالم 

 آية، وكسل أن اهلل تعالك قال يف سقرة 6236إلك طصركا هذا ٓ تزيد آياتف طؾك 

 - ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿(: 9الحجر أية )

 (-372, 375اكظر: )ص«- وغقر ذلؽ مـ الخزطبالت

طل الشقعة: وإذا « الؽايف»كظرة يف » وقال يف خاتؿة الؿجؾد األول: ومدَّ
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ودرسف بدقة وبال تعصب وغرض فنكف يـتفل إلك أن هذا « الؽايف»تلمؾ أحد يف 

ؽتاب أبطؾ ما جاء بف صاكعق الؿذهب الشقعل، يؼقل الشقعة: قال ال

آصطالحقة،  هذه الجؿؾة ترد الشقعة« شقعة طؾل هؿ الػائزون: »ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

لؿ يلت بؿذهب، ولؿ يصـع مذهًبا باسؿف، إذن الشقعة الذيـ  ڤٕن طؾقًّا 

ـ أصقل صـعقا الؿذهب لقسقا مـ أتباطف وشقعتف، بؾ هؿ مخالػقن لف، ولؿ تؽ

إٓ اإليؿان باهلل ورسقلف، ٓ اإليؿان بإئؿة والرجال أخريـ،  ڤديـ طؾل 

م اإليؿان بغقر اهلل والرسقل والؼقامة بعقد ؾزِ الذي يُ « الؽايف»وطؾك هذا فنن كتاب 

ا طـ إسالم طؾل  ڃ  ﴿( مـ سقرة إكعام: 159، وبؿؼتضك أية رقؿ )ڤجدًّ

 -﴾چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ

هق غقر صريؼ  ڤ، وصريؼ طؾل ڤمـ همٓء وٓ طؾل  ملسو هيلع هللا ىلصفال محؿد 

غقر أصقل همٓء وفروطفؿ، وكان  ڤهمٓء وكتاهبؿ، وأصقل طؾل 

فؼط متبعقـ لؽتاب اهلل وطامؾقـ بف، والغريب أن طؾؿاء  ڤوطؾل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

والديـقة هل إدلة إربعة، ويعـقن كتاب اهلل الشقعة يؼقلقن: إن مداركـا الؿذهبقة 

واإلجؿاع، ويؼقلقن: إذا وجد حؽؿ اهلل بقاحدة مـ هذه  ملسو هيلع هللا ىلصوالعؼؾ وسـة الرسقل 

إربع وجب العؾؿ هبا، يؼقلقن هذا ولؽـفؿ يـسقن كؾ هذا الؽالم طـد العؿؾ 

ف، أو أكف ضـل الدٓلة، وٓبد مـ الرجقع إلك  الحديث ويؼقلقن: إن الؼرآن قد ُحرِّ

 يف ففؿف، وهبذه الذريعة يخرجقن الؼرآن مـ مقدان طؿؾفؿ ويرتكقكف-

، وبشلن السـة يؼقلقن: ٓبد ,أيًضا,أما بشلن العؼؾ ففؿ ٓ يعبئقن بالعؼؾ 

مـ الرجقع إلك الحديث، وأما اإلجؿاع فقسـدوكف إلك الحديث، وهذا يعـل أن 
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ؿتضادة والؿتـاقضة إدلة إربعة هل الحديث والحديث فؼط إحاديث ال

والتل أكثرها يخالػ العؼؾ والؼرآن والسـة والتاريخ وغقرها، كرجق أن يستػقؼ 

شعبـا أن ٓ يـخدع طؾؿاؤكا بالحقاشل والتؼاريظ الؿقضقطة ٕي كتاب، 

 وطؾقفؿ أن يؼرءوا الؽتاب كػسف---

 «-والسالم طؾك مـ اتبع الفدى

 - هـ(1391) $الربقعل 

 م(-1987.هـ1457زادة البؾقشل )الرحقؿ مال  ترجؿف طبد

ْقخ بؽر أبق زيد  محؿد »، و«حقار هادئ»كتاب و، $اكظر كتاب الشَّ

 «-الغزالل يف الؿقزان

 واكظر كتب أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ:

 -$لؾؿعؾؿل القؿـل « التـؽقؾ» ,

 اهلل أبق زيد- لؾشقخ بؽر بـ طبد« براءة طؾؿاء إمة مـ القققعة يف أهؾ السـة» ,

 لألستاذ محؿد طقد طباسل-« لتعصب الؿذهبلبدطة ا» ,

 صالح الديـ مؼبقل أحؿد-« تلريخ أهؾ الحديث بالفـد» ,

 مؼدمة إَْلَباكِل-« شرح الطحاوية» ,

* * *
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 اىؼ٘ذ: 

 (1)$ٌدٍس ُع٘ب اىصفايع 

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   (:012-3/013)ج« الض 

أخرجف  ,«حة طـ الؽذبإن يف الؿعاريض لؿـدو» يعـل:-وهذا الحديث 

(، وهق ضعقػ، وأخرجف البقفؼل فذكره 97.1« )الؿعجؿ»ابـ إطرابل يف 

 «-هذا هق الصحقح مقققف»مقققًفا طؾقف وقال: 

 ورواه البقفؼل بسـد صحقح طـ طؿر بـ الخطاب مقققًفا طؾقف- قال األَْلَباكِل:

ققًفا طـ ( مق9.44« )اإلحقاء»والغزالل مع تساهؾف فؼد أورد الحديث يف 

اه  ْقخ كسقب الرفاطل كتابف الذي سؿَّ د بف الشَّ تقسقر »طؿر، وهذا الحديث مؿا سقَّ

، فنكف رغؿ تـصقصف يف مؼدمتف أكف (2)«العؾل الؼدير ٓختصار تػسقر ابـ كثقر

                                           

محقل الديـ الرفاطل: مـ طؾؿاء حؾب، ولد سـة  هق محؿد كسقب بـ طبد الرزاق بـ (1)

(، وتعؾؿ هبا وتتؾؿذ لؽبار طؾؿائفا وطؾؿاء دمشؼ- طؿؾ مراقًبا ومدرًسا يف الؽؾقة 1332)

اإلسالمقة ودار إيتام اإلسالمقة بؿسؼط رأسف، وأسس جؿعقة الدطقة السؾػقة لؾصراط 

، وغقر ذلؽ وقد «التػسقر القاضح: »الؿستؼقؿ- وغادر إلك لبـان: داطًقا، لف طدة تصاكقػ مـفا

لـزار أباضف ومحؿد رياض « إتؿام إطالم»هـ(- اكظر: 1413أقام يف إردن حتك وفاتف سـة )

 (-273الؿالح )ص

ـ كثقر» (2)  (-1415سـة ) ,صبعتف مؽتبة الؿعارف لؾـشر والتقزيع « تقسقر العؾل الؼدير ٓختصار تػسقر اب
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ِعقَػة التل وقعت يف أصؾف:  تػسقر ابـ »التزم فقف أن ٓ يقرد فقف إحاديث الضَّ

ِعقَػة والؿـؽرة، وسقليت التـبقف فؼد ذكر يف كتابف « كثقر هذا طشرات إحاديث الضَّ

 (-3.465طؾك بعضفا، وهذا أحدها )

ِعقَػة»يف  $قال األَْلَباكِل  وهذا الحديث، يعـل  (:380/ص3)ج« الض 

إن اهلل لؿ يػرض الزكاة إٓ لقطقب ما بؼل مـ أمقالؽؿ، وإكؿا فرض »حديث: 

إَْلَباكِل وصححف الحاكؿ ووافؼف ، وقد ضعػف «الؿقاريث لتؽقن مـ بعدكؿ

« تخريج اإلحقاء»(- وقال الحافظ العراقل يف 2.351الذهبل وأقره ابـ كثقر )

 «-سـده صحقح(: »2.36)

وفقف كظر طـدي، وقد وجدت لف طؾة، وهل آكؼطاع، ولؿ يـتبف  وقال األَلْبَاكِل:

بق القؼظان، وهق إلقف مـ صححف، والخالصة: أن طؾة هذا الحديث طثؿان بـ طؿقر أ

قال «- ضعػقه«: »الؿفذب»متػؼ طؾك تضعقػف، كؿا يشعر بذلؽ ققل الذهبل يف 

 «-ضعقػ واختؾط وكان يدلس ويغؾق يف التشقع«: »التؼريب»الحافظ يف 

ْقخ كسقب  (:388-380قال األَْلَباكِل )ص وهذا الحديث مؿا صححف الشَّ

ْقخ الصابقين يف  بنيرادهؿا إياه فقف، وزاد « كثقر مختصر تػسقر ابـ»الرفاطل والشَّ

إول طؾك أخر بلكف صرح بصحتف يف ففرسف الذي وضعف يف آخر الؿجؾد الثاين 

 (-227)ص

ولئـ كان مـ الؿؿؽـ آطتذار طـفؿا بلهنؿا اغرتا بسؽقت ابـ كثقر طؾك 

تصحقح الحاكؿ الؿتؼدم، فؿا طذرهؿا يف غقره مـ إحاديث التل صححاها 
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ا، أو طؾك إقؾ دون ابـ كثقر، وأساكقدها بقـة الضعػ؟! وقد دون الـاس جؿقعً 

تؼدم بعضفا، والحديث التالل مثال آخر بالـسبة لؾرفاطل، ثؿ رأيت الغؿاري قد 

 واهلل الؿستعان-« كـزه»سؾؽ سبقؾ همٓء فلورده يف 

إن اهلل لؿ » (:1302( )ح 381-388/ص3وقال يف الحديث التالل )ج

ه يف الصدقات حتك حؽؿ هق فقفا مـ السؿاء، يرض بحؽؿ كبل وٓ غقر

 «-فجزأهؿا ثؿاكقة أجزاء---

 أخرجف أبق داود والطحاوي والبقفؼل والحارث بـ أبل أسامة-« ضعقػ»

الرحؿـ بـ زياد بـ أكعؿ إفريؼل، فؼد  وهق إسـاد ضعقػ مـ أجؾ طبد

سائل مشفقر جؾقؾ ضعػف ابـ معقـ والـ«: »الضعػاء»ضعػقه كؿا قال الذهبل يف 

اه أحؿد  «-وقال الدارقطـل: لقس بالؼقي، ووهَّ

 «-كان ضعقًػا يف حػظف وكان رجاًل صالًحا» «:التؼريب»وقال الحافظ يف 

شرح »وأشار البغقي إلك تضعقػف يف «- شرحقف»وبف أطؾف الؿـاوي يف 

 (-4975« )الجامع الؽبقر»(- وضعػف السققصل يف 6.95« )السـة

ْقخ كسقب  (:381قال األَْلَباكِل )ص وإذا طرفت هذا يتبقـ لؽ هتقر الشَّ

مختصر تػسقر ابـ »الرفاطل بنقدامف طؾك تصحقح هذا الحديث بنيراده إياه يف 

 وقد التزم يف مؼدمتف أن ٓ يقرد فقف إٓ الصحقح أو الحسـ أحقاًكا!« كثقر

حتك ولق لؿ يؾتزم ذلؽ لؿ يجز لف أن يقرده إٓ ببقان ضعػف الذي  بؾ أققل:
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الرحؿـ  رواه أبق داود مـ حديث طبد(: »2.364ابـ كثقر كػسف بؼقلف )ذكره 

 «-بـ زياد بـ أكعؿ وفقف ضعػ

لؼد كان مققػ ابـ بؾده الصابقين تجاه هذا  ,والحؼ أققل,والحؼ 

، وإن كـت ٓ أدري إذا «مختصره»الحديث خقًرا مـ الرفاطل، فنكف لؿ يقرده يف 

ر ووفاًء بشرصف، أم بدافع آختصار كان ذلؽ مـف وققًفا مع تضعقػ ابـ كثق

 اكتفك- !فؼط

صػحات مـ حقاة محؿد كسقب »ومـ كتاب الػاضؾ طصام مقسك هادي 

 كـؼؾ بعض ما ذكره طـ شقخف:« الرفاطل

الرزاق الرفاطل- ورأيت بخط يده:  محؿد كسقب بـ طبد» (:6قال )ص

( 1915هـ. 1332ولد سـة )«- فنكـل الرفاطل كسًبا--- والسؾػل طؼقدة ومذهًبا»

 «-$م( 1991.هـ 1412وتقيف 

وقال شقخـا » :-طصام هادي-( متحدًثا طـ شقخف الرفاطل 08وقال )ص

ْقخ كاصر: « كقال الؿـك»الرفاطل يف رسالتف  وهق شقخـا وطالؿـا وقائدكا »طـ الشَّ

 «-يف الدطقة، وهق الؿحدث الذي قؾ أن يقجد لف كظقر يف العالؿ العربل

 اثـان لفؿا الػضؾ طؾل: :$ -الرفاطل-وكان يؼقل 

 -رحمه اهلل تعالىابـ تقؿقة  ,1

 -$وإَْلَباكِل  ,2

أما ابـ تقؿقة فاستػدت مـف العؼقدة الصحقحة، وأما إَْلَباكِل فصاحب 
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الػضؾ طؾل يف الؿـفج واتباع السـة، حقث كـت قبؾ لؼائف أطتؼد أكف إذا اختؾػ 

كثرهؿ، فؾؿا جالست إلباين إئؿة إربعة يف مسللة فقؽقن الصقاب مع أ

 أحذت طـف الؿـفج السؾػل العؾؿل اتباع الدلقؾ-

وقد ٓزم شقخـا الرفاطل شقخـا إَْلَباكِل ربع قرن، فؽان لف كإخ ٓ 

 «-كالتؾؿقذ مع شقخف، فؽاكا يًدا واحدة يف كشر الدطقة يف سقريا كؾفا

كان  $َباكِل ولؾتاريخ واإلكصاف أققل: إن شقخـا إَلْ » (:32وقال )ص

يف كػسف معظًِّؿا لؾشقخ الرفاطل، وواهلل لؼد لؿست مـ شقخـا إَْلَباكِل محبة لل 

 «-وتؼديًرا زائًدا طـ سائر الطالب

هؾ  :هق ،وهـاك خالف جرى بقـ الشقخقـ رحؿفؿا اهلل» (:33وقال )ص

كساء إكبقاء معصقمات مـ الزكا أم ٓ؟ فذهب شقخـا الرفاطل إلك طصؿتفـ 

ٓ يؿؽـ أن يؼع مـفـ الزكا ٓ لذواهتـ وإكؿا لؿؼام وجـاب الـبقة كؿا قال  وأكف

يف  [12]التحريؿ:  ﴾ں ﴿ولقس الؿراد (: »8.171« )تػسقره»ابـ كثقر يف 

فاحشة، بؾ يف الديـ، فنن كساء إكبقاء معصقمات طـ القققع يف الػاحشة لحرمة 

 «-إكبقاء كؿا قدمـا يف سقرة الـقر

هب إَْلَباكِل بلن طائشة مثؾفا مثؾ أبل بؽر، فلبق بؽر لؿ يؽذب، وسؿاه وذ

يًؼا، ومع هذا ففق غقر معصقم مـ الؽذب، وابـتف مثؾف، ففل  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  صاهرة صدِّ

ا بؼقلف لعائشة  ملسو هيلع هللا ىلص ولؽـفا غقر معصقمة مـ الزكا، شلهنا شلن كساء الؿممـقـ، ومحتجًّ

إذا  قف، فنن العبَد قبل إلَ وتُ  ػري اهللَ غْ تَ فاْس  كٍب بَذ ِت ؿْ ؿَ لْ ـِت أَ كُ  وإنْ »يف قصة اإلفؽ: 
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 -«قفؾَ طَ  اهللُ  تاَب  ف ثؿ تاَب بِ ف بذكْ اطترَ 

(: 5.15.92« )سقر أطالم الـبالء»يف  $ولؽـ كؿا قال اإلمام الذهبل 

 ---««قؾت: كالم إقران ُيطقى وٓ يروى»

 قد خالطت وٓزمت الشقخقـ ,وهلل الحؿد,ومع أين » (:33وقال )ص

ًة يف خؾقاهتؿا وجؾقاهتؿا، فقاهلل الذي ٓ إلف إٓ هق، ما لؿست مـ  مالزمًة تامَّ

أحدهؿا ِحؼًدا طؾك أخر، وٓ شعرت أن يف قؾب أحدهؿا ضغقـة كحق أخر، بؾ 

قْخ كسقب يف بقتف لؾؿـاقشة يف التقحقد، وكـت أكا  لؿا جاء حسـ السؼاف وزار الشَّ

الؿجؾس كػسف، ذكر حسـ السؼاف لؾشقخ وشقخـا أحؿد السالؽ الشـؼقطل يف 

قْخ كسقب: هذا مـ مـاقب  كسقب الرفاطل أكف جؿع تـاقضات إَْلبَاكِل، فؼال لف الشَّ

قْخ كاصر وحسـاتف وأماكتف ودياكتف، فؼال السؼاف لؾشقخ كسقب  ًشا,الشَّ : ,ُمحرِّ

قْخ إَ ,كؽ ُمشرك إ :إَْلبَاكِل يؼقل طـؽ  ,$ْلبَاكِل وهذا كذب وافرتاء طؾك الشَّ

ْقخ كسقب طؾك الػقر: ومع هذا فلكا معف ضدك، فؽؾؿا ذكرت ذلؽ  فؼال لف الشَّ

 ---««هؽذا هؿ أهؾ السـة»قال:  $لشقخـا إَْلبَاكِل 

 «-صػحات مـ حقاة محؿد كسقب الرفاطل»هذه بعض الؿؼتطػات مـ 

ْقخ كسقب الرفاطل طـ قريب مـ تسعقـ ط  ا-امً واكتؼؾ إلك رحؿة اهلل تعالك الشَّ

 (:20-22قال )ص

 مملػاتف:

هق مـ أحسـ « تقسقر العؾل الؼدير ٓختصار تػسقر ابـ كثقر» ,1
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حقث كثر فقف شقخـا العؼائد السؾػقة والتعؾقؼات الرضقة بقـ  ،الؿختصرات

 $، وأما صريؼة اختصاره فؼد أبان شقخـا كػسف $جـابتقف، فلجاد وأفاد 

بة يف آختصار، وهل: أكـل لخصت صريؼة صق ,فقؿا أرى,اطتؿدت »طـفا قال: 

بشؽؾ أبؼقت طؾك روح معاكقف بدون أي خؾؾ بلسؾقب  $كالم الؿػسر 

واضح يػفؿف العالؿ والؿتعؾؿ والؿبتدئ بطؾب العؾؿ، وحتك العامة إن قرءوه أو 

 «-ُقرئ طؾقفؿ---

وأما أحاديث الؽتاب فؼد حاول شقخـا جفده يف اكتؼاء إحاديث ما  قؾت:

لؽ سبقاًل، ومع هذا الحرص فؼد وقع شقخـا يف أوهام، فصحح استطاع إلك ذ

ْقخ محؿد جؿقؾ زيـق  أحاديث ضعقػة، وكان أول مـ كبف طؾك ذلؽ فضقؾة الشَّ

يف رسالة أرسؾفا لف، وذكر فقفا أكف قام وولده بؿراجعة لبعض أحاديثف طؾك  $

ة بؿراجع $، وفعاًل قام شقخـا $لأللباين « ضعقػ الجامع الصغقر»كتاب 

ْقخ  لألحاديث ووضع مالحظات طؾك الػفرس يف آخر الؽتاب، وٓكشغال الشَّ

أن أهنض  $بالدطقة لؾتقحقد حاَل دون إتؿام الؿراجعة، فطؾب مـل  $

بذلؽ، فعؿدت إلك إحاديث وراجعت كتب شقخـا إلباين، ووضغت بجاكب 

 $كؾ حديث حؽؿف، وبؼقت هـاك أحاديث لؿ كجد حؽًؿا لؾشقخ إلباين 

طؾقفا، فطؾب مـ بعض إخقاكـا صؾبة العؾؿ الؿتؼدمقـ يف الحديث أن يـفض هبذا 

 العؿؾ بلجر مدفقع لف، ولعؾ ضروف ذلؽ إخ لؿ تسؿح لف بذلؽ!

ثؿ يسر اهلل لل الؿرور طؾك كؾ أحاديثف وبقان صحقحفا مـ ضعقػفا، فؾؾف 
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لرفاطل الحؿد والؿـة، وكان هذا قبؾ كؼد شقخـا إلباين، وقد رحب شقخـا ا

بـؼد شقخـا إلباين لفذه إحاديث، إٓ أكف أخذ طؾقف شدة الؾػظ وقساوة 

ْقخ  إسؾقب، وقد قال لل شقخـا الرفاطل: لؿا طؿؾت الؿختصر صؾبت مـ الشَّ

كاصر مراجعة أحاديث الؽتاب، فاطتذر بلن وقتف ٓ يسؿح بذلؽ لؽقكف يعؿؾ يف 

فقف ما بقـ إتؿام مشاريعف الؿؽتب اإلسالمل، وما فضؾ مـ وقت مـفؿؽ هق 

 ودروسف الدطقية-

أريد أن أكتب لأللباين خطاًبا أشؽره فقف طؾك  ثؿ قال لل شقخـا الرفاطل:

ًرا إياه بلين لست مـ  اهتؿامف أن بلحاديث الؽتاب، وتـبقفل طؾك إخطاء، ُمذكِّ

 الؿعاكديـ أو الؿستؽربيـ، فقؽػل إَْلَباكِل أن يؼقل لل: صحقح أو ضعقػ-

 «!!الحؾبقان»أكثر ما أثَّر يف كػسل ققلف:  :$ثؿ قال لل 

ْقخ  قؾت:  كان سؾػل الؿـفج والعؼقدة- $والشَّ

 

* * *
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ذ اىٍدسث: خٍاد األُصاري  ْ٘
َّ
 (1)$اىؼ

                                           

، ,كسبة إلك سعد بـ طبادة الصحابل الجؾقؾ,لخزرجل السعدي حؿاد بـ محؿد إكصاري ا (1)

هـ ببؾدة يؼال لفا: )تاد مؽة( يف مالل بلفريؼقا- كاكت طالمات الـجابة باديًة  1343ولد سـة 

طؾقف مـذ الصغر، محبًّا لؾعؾؿ، حقث كشل طـد طؿف الؿؾؼب بالبحر لسعة طؾؿف ودقة ففؿف، 

ـقات، وطؾقم ألة، وكذلؽ الحديث، والؽثقر مـ حقث حػظ الؼرآن مبؽًرا وطؿره ثؿان س

الؿتقن والؿـظقمات قبؾ سـ الرشد- خرج مـ بؾده، مفاجًرا بسبب آستعؿار الػركسل وكان 

طؿره إحدى وطشريـ سـة، فتقجف إلك الحرمقـ، فؾؿا حط رحالف يف الحرم الؿؽل، أخذ يـفؾ 

الشقخ طبد اهلل بـ حسـ آل الشقخ مـ العؾؿ يف حؾؼات الؿسجد الحرام وما لبث حتك أذن لف 

إلك الؿديـة الؿـقرة، والتحؼ بدار العؾقم،  $بالتدريس يف حؾؼات الحرم الؿؽل، ثؿ اكتؼؾ 

وَدَرَس طؾك طدد مـ العؾؿاء فقفا، ثؿ رجع إلك مؽة، ويف مقسؿ الحج، حصؾ لؼاء مع الشقخ 

ا طؾقف بالذهاب إلك طبد الؾطقػ بـ إبراهقؿ والشقخ محؿد بـ ابراهقؿ آل الشقخ، فلشار

س يف كؾقة الشريعة، ثؿ اكتؼؾ إلك معفد إمام الدطقة العؾؿل، ثؿ  الرياض، فذهب، وأصبح ُيَدرِّ

 طاد إلك الؽؾقة، ثؿ ُكؼؾ إلك الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة-

 لف مملػات كثقرة، مـفا:

 «-إتحاف الحؿقؿ يف تؼسقؿ العؾقم»,

ُسقخ بؿـ ُرمَِل بالتد»,  «-لقس مـ الشققخإتحاف ذوي الرُّ

 «-إتحاف الؼاري بثبت إكصاري»,

 «-إتحاف الـَُّجَباء بحؽؿ الصالة يف ُقباء»,

قخ ابـ باز»,  «-أجقبة طؾك إحاديث الثالثة التل أرسؾفا الشَّ

ـاكقة», ـِقَّة طؾك إسئؾة السِّ  «-إجقبة السَّ

 «-إجقبة القفقَّة طؾك أسئؾة إلػقَّة»,
= 
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(، وابـ خزيؿة 315)ص« الشريعة»يف الحديث الذي أخرجف أجري يف 

وضعػف إَْلَباكِل  (-3.256.2« )الؽبقر»(، والطرباين يف 27)ص« التقحقد»يف 

ِعقَػة»يف   (-316.ص3)ج« الضَّ

ـ » حديث:  «-ٓ تؼبحقا القجف، فنن ابـ آدم خؾؼ طؾك صقرة الرحؿ

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف  وهذا إسـاد رجالف ثؼات » (:316/ص3)ج« الض 

 «-رجال الشقخقـ، ولؽـ لف أربع طؾؾ، ذكر ابـ خزيؿة ثالثة---

طؾك » ( بؾػظ:218رة طـد ابـ أبل طاصؿ رقؿ )مؿا يمكد ذلؽ أكف رواه م

مـ الطرق  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا الصحقح الؿحػقظ طـ الـبل «الرحؿـ»لؿ يذكر « صقرتف

 الصحقحة طـ أبل هريرة، والؿشار إلقفا آكًػا-

                                           

 «-مـ الدم وغقره ملسو هيلع هللا ىلصيف فضالت الـبل إحاديث القاردة », =

الة», ػِّ يف الصَّ  جزء-« أحاديث الصَّ

ُسقخ يف الػؼف والتحديث بؿؼدار الؿـسقخ مـ الحديث ٓبـ الجقزي»,  «-إخبار أهؾ الرُّ

طاء», ة رفع القديـ يف الدُّ  «-إزاحة الغطاء طـ أدلَّ

 «-إسعاف الِخالن بؿا ورد يف لقؾة الـِّصػ مـ شعبان»,

 «-م لقس رأسؿالقًّا وٓ اشرتاكقًّااإلسال»,

ْمرة بلحؽام الِفجرة»,  «-إطالم الزُّ

 وغقرها كثقر-

هـ( بعد مرض ٓزمف طدة أشفر، 21.6.1418يف يقم إربعاء ) $وفاتف: تقيف الشقخ 

 -الؿسجد الـبقي الشريػ وُصؾَِّل طؾقف يف

« الؿجؿقع يف ترجؿة العالمة الؿحدث الشقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري»اكظر ترجؿتف يف: 

 لعبد إول بـ حؿاد إكصاري-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D9%81
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أخرجف ابـ أبل طاصؿ يف » (:2/131« )الػتح»وكذلؽ ققل الحافظ يف 

 «-ثؼاتوالطرباين مـ حديث ابـ طؿر بنسـاد رجالف « السـة»

ٕن كقن رجال اإلسـاد ثؼاًتا لقس هق كؾ ما » (:310قال األَْلَباكِل )ص

يجب تحؼؼف يف السـد حتك يؽقن صحقًحا، بؾ هق شرط مـ الشروط الصحقحة 

إساسقة يف ذلؽ، بؾ إن تتبعل لؽؾؿات إئؿة يف الؽالم طؾك إحاديث قد 

يدل طؾك أن « ؼاترجال إسـاده ث»دلـل طؾك أن ققل أحدهؿ يف حديٍث ما: 

اإلسـاد غقر صحقح، بؾ فقف طؾة، ولذلؽ لؿ يصححف، وإكؿا صرح بلن رجالف 

 «-ثؼات فؼط، فتلمؾ

ومعـا تصريح اإلمام ابـ خزيؿة بتضعقػف، (: »--- 319)ص وقال األَْلَباكِل:

، ملسو هيلع هللا ىلصوهق طَؾؿ يف الحديث والتؿسؽ بالسـة والتسؾقؿ بؿا ثبت فقفا طـ الـبل 

ا يف كتابف ابـ  ,أيًضا,ومعـا  « مختؾػ الحديث»قتقبة، حقث طؼد فصاًل خاصًّ

فنن صحت رواية ابـ طؿر »( حقل هذا الحديث، حقث قال: 275,285)ص

 «-، فال تلويؾ وٓ تـازعملسو هيلع هللا ىلص اهلل بذلؽ ففق كؿا قال رسقل ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

وخالصة الؼقل: أن الحديث ضعقػ بؾػظقف وصريؼقف، وأكف  :$وقال 

ؾؼ َخ »: ملسو هيلع هللا ىلصلصحقحة بللػاظ متؼاربة، مـفا ققلف إلك ذلؽ مخالػ لألحاديث ا

 -«راًطاقن ذِ ف ستا قلُ ف صُ تِ قرَ طؾك ُص  آدمَ  اهللُ 

 تـبقف مفؿ:

بعد تحرير الؽالم طؾك الحديثقـ بزمـ بعقد وقػت طؾك مؼال صقيؾ »
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ْقخ حؿاد إكصاري، كشره يف مجؾة  ذهب « الجامعة السؾػقة»ٕخقـا الػاضؾ الشَّ

ح الحديث مـ طؾؿائـا رحؿفؿ اهلل  ,ققل: تؼؾقدوٓ أ,فقف إلك اتِّباع  مـ صحَّ

تعالك، دون أن يؼقؿ الدلقؾ طؾك ذلؽ بالرجقع إلك الؼقاطد الحديثقة وتراجؿ 

الرواة التل ٓ تخػك طؾك مثؾف، لذلؽ رأيت أداًء لألماكة العؾؿقة أن أبقـ بعض 

وإفادتف  الـؼاط التل تؽشػ طـ خطئف فقؿا ذهب إلقف، مع اطرتايف بعؾؿف وفضؾف

 «-لطؾبة العؾؿ، وبخاصة يف الجامعة اإلسالمقة، جزاه اهلل خقًرا

إول بـ حؿاد إكصاري ذكر ترجؿة ٕبقف وصػحات  ويف كتاب ابـف طبد

ْقخ حؿاد إكصاري»مـ حقاتف أسؿاه  « الؿجؿقع يف ترجؿة العالمة الؿحدث الشَّ

ػقائد العؾؿقة وسقرتف وهق طبارة طـ مجؾديـ، كتاب كافع ماتع، ذكر فقف بعض ال

 (:7,9وأققالف ورحالتف، قال )ص

ْقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري الخزرجل »---  إن فضقؾة القالد العالمة الشَّ

السعدي: كسبة إلك سعد بـ طبادة إكصاري الصحابل الجؾقؾ، خرج مـ 

أفريؼقا، وبإخص دولة )مالل( بسبب آستعؿار الػركسل، طزم القالد طؾك 

 ـ إفريؼقا إلك الحرمقـ---الفجرة م

فؾؿ يبؾغ القالد سـ الرشد حتك أصبح يحػظ شقًئا كثقًرا مـ الؿـظقمات، 

لف، « إلػقة»ٓبـ مالؽ، و« الؽافقة»لؾحريري، و« الُؿؾحة»فؼد كان يحػظ 

يف أصقل الػؼف « إلػقة»ويحػظ أكثر مـ مـظقمة يف الصرف، ويحػظ 

لؾسبؽل- ويحػظ  ,الؿتـ,صقل إ»يف « جؿع الجقامع»لؾسققصل، وكذلؽ 
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، ويحػظ مـظقمة «مؼصقرة ابـ ُدريد»، وقصائد الجاهؾققـ، و«الؿعؾؼات السبع»

 «-ؿؾ---يف حروف الجُ 

وكان يحث صؾبة العؾؿ طؾك كشر العؼقدة السؾػقة وتعؾقؿفا  (:10وقال )ص

ٓت وتعؾُِّؿفا، وكان يقضح لفؿ العؼقدة السؾػقة أحسـ تقضقح، وما َيِرُد مـ اإلشؽا

 حقلفا، وكذلؽ التشؽقؽات، ويذكر ُشبََف الؿـاوئقـ لفا وَيُردُّ طؾقفؿ-

ـ  كؾ ذلؽ مـ أجؾ كشر طؼقدة أهؾ السـة الذي كان اإلمام أحؿد وأصحابف م

طؿره يف كشر طؼقدة السؾػ،  ,رحمه اهلل تعالى,دطاهتا والذابِّقـ طـفا، فؼد قضك القالد 

دة والحديث ما لؿ يجؿعف غقره، كان يطؾبفا وجَؿع يف مؽتبتف مـ كتب السؾػ يف العؼق

 حقثؿا تؽقن يف الدكقا، سقاء مـفا الؿطبقع أو الؿخطقط-

 (:223 - 302وقال )ص

 فقائده العؾؿقة:

صالة التسابقح باصؾة سـًدا ومتـًا، وقد تؽؾَّػ بعض »سؿعتف يؼقل:  ,1

 «-الـاس يف بقان صحة حديثفا، فؿا كان يـبغل لف

اهلل وطبد الرحؿـ خقر إسؿاء، وبعدها: محؿد  طبد»سؿعتف يؼقل:  ,2

 «-وأحؿد

 «-الرافضة هؿ مـافؼق هذه إمة»قال القالد:  ,3

 ٓ يقجد يف كص صحقح أن مـ أسؿاء اهلل تعالك»سؿعت القالد يؼقل:  ,4
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 إن  »)الصبقر(، والرتمذي هق فؼط الذي روى الزيادة يف الحديث الؿتػؼ طؾقف: 

وقد ُأْدمَِجت يف هذه »ثؿ سردها، ثؿ قال القالد: « زاد--- «اسعقـ اسؿً سًعا وتِ هلل تِ 

 «-إسؿاء أسؿاء ثبقهتا ٓ يصح، واهلل أطؾؿ

مريؿ أفضؾ الـساء يف زماهنا، وخديجة وفاصؿة »سؿعت القالد يؼقل:  ,5

 «-أفضؾ طؾك اإلصالق

طـ أفضؾقة الروضة طؾك « شرحف لصحقح مسؾؿ»الـقوي رجع طؿا قالف يف  ,6

 -ملسو هيلع هللا ىلصبنجؿاع الصحابة بعد مقت الـبل « الؿجؿقع»ول، وذلؽ يف الصػ إ

لقؾة الـصػ مـ شعبان لؿ يلت فقفا فضؾ » سؿعت القالد يؼقل: ,7

 «-خاص مطؾًؼا، واكؿا تدخؾ يف حديث أيام البقض

 ٓ تخؾق مـ الضعػ غالبًا-« الؿسـد»اهلل ابـ اإلمام أحؿد طؾك  زيادات طبد ,8

 حذر مـف الحػاظ-« الثؼات» تساهؾ ابـ حبان يف كتابف ,9

 الؿعتزلة والخقارج طؼقدهتؿ واحدة- ,15

، وهل «جقهرة التقحقد»كسػت العؼقدة السؾػقة، و« العؼقدة الـسػقة» ,11

، وهل تسقيس العؼقدة السؾػقة، «العؼقدة السـقسقة الؽربى»ضؾؿة التقحقد، و

 وهذه كتب الؿعتزلة وإشاطرة الجفؿقة-

 وهؿ أقرب مـ الؿعتزلة والجفؿقة إلك السـة-إشاطرة مبتدطة،  ,12

ٓ يؼرؤه إٓ العؾؿاء الؽبار، ٕكف  $لؾبقفؼل « الصػات»كتاب  ,13
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 كتاب أدلة-

تؾؿقذ ابـ فقرك وهق معتزلل، فلخذ البقفؼل طـف  $البقفؼل  ,14

 بعض إمقر التل لؿ يـتبف لفا-

طؾقفؿ،  : ٕن أكثر ما رواه يردڤإحـاف غضاب طؾك أبل هريرة  ,15

 وهلل الحؿد-

يعـل أن إحاديث التل رواها تُردُّ طؾك أكثر آرائفؿ التل تخالػ  قؾت:

 إحاديث-

 كؾ سؾػل يـسب إلك الحـابؾة- ,16

 أي: ضعقػ-« لقس بذاك»ققل طؾؿاء الحديث طـ الراوي:  ,17

أجؿع أهؾ الحديث قاصبة طؾك أن الحديث إذا َذكرَت إسـاده فال  ,18

 لف-يؾزمؽ بقان حا

، فخرجت «ار...َش عْ ؾ مِ ؿِ ـ طَ مَ  ـٍ ؿ يف زمَ كتُ أَ » جؿعت صرق حديث: ,19

 بلكف إما صحقح أو حسـ-

 مـ الصعب تصحقحف، بؾ هق« أسللؽ بحؼ السائؾقـ»حديث:  ,25

 ضعقػ-

، إحـاف الؿتلخرون كؾفؿ ماتريدية، ويف الطريؼة كؼشبـدية ,21

بقة، والطريؼة تو قجاكقة، والشافعقة يف القؿـ ويف الؿالؽقة أغؾبفؿ أشعرية ُكالَّ
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 أفريؼقا الشرققة مثؾ الؿالؽقة، ويف الطريؼة رفاطقة-

جؿاطة التبؾقغ فقفا خقر وشر، وهؿ مبتدطة، ماتريدية يف العؼقدة،  ,22

 أحـاف متعصبقن-

الحقادث بؿعـك الؿتجددات، والحقادث بؿعـك الؿخؾققات، لؿـ  ,23

 سللف: كقػ حصؾت طؾك هذا العؾؿ-

دطاء  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل شرك إصغر قؾَّ َمـ ٓ يؼع فقف، ولفذا طؾؿـا رسقلال ,24

ـ مِ  بَؽ  ، وأطقذُ ؾؿُ وأكا أطْ  بَؽ  كَ شرِ أُ  ـ أنْ مِ  بَؽ  أطقذُ  فؿ  الؾ  »كدطق بف، وهق: 

 أو كحقه، وهق ٓبد مـ حػظف- «ؿؾَ رك الذي ال أطْ الشِّ 

 همٓء إشاطرة يممـقن بعشريـ صػة: إولك: كػسقة، وخؿسة ,25

 بقة، وسبعة معاين، وسبعة لػظقة-سؾ

 وأما الؼقل بلن الؿاتريدية يممـقن بخؿس صػات فؾقس بصحقح-

ضعػف غقر واحد، وهق ٓ يحتج بف طؾك ...« اْمَرأً  ر اهللُ كض  » حديث: ,26

 إثبات إحؽام، فسقى الحديث ٓ تثبت بف إحؽام الشرطقة-

 تحقيؾ الؼبؾة حجة ققية يف قبقل خقر القاحد- ,27

ل بؿحؿد بعد الـبل  ,28  محؿد بـ َمسَؾؿة الصحابل- ملسو هيلع هللا ىلصأول مـ ُسؿِّ

د بعد البحث أن إكراد مـ  $الرب  إن الحافظ أبا طؿر بـ طبد ,29 أكَّ

 «-الؼصد وإمؿ»أصؾ طربل يف كتابف 
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يساوي « التؼريب»يف « صدوق» :$ إن ققل الحافظ ابـ حجر ,35

 خصف-مـ غقره مـ الؿتؼدمقـ، وهق اصطالح ي« ثؼة»

 ٓ يستتاب بؾ يؼتؾ مباشرة- ملسو هيلع هللا ىلصأن َمـ سبَّ الـبل  مذهب مالؽ: ,31

 كؾ الدول الققم أطداء لؾدطقة السؾػقة يف هذه الدولة السعقدية- ,32

 جاءت لػظ )أمة( يف الؼرآن ٕربعة معاين: اإلمام، والجؿاطة، ,33

 والؿؾة، ومدة الزمان-

 شروح أشعرية-كؾفا « رسالة ابـ أبل زيد الؼقرواين»شروح  ,34

الؿاتريدية تالمذة إشاطرة، وافؼقهؿ يف كؾ شلء إٓ يف ست  ,35

 مسائؾ-

أكف ٓ يقجد مـف إٓ الؿطبقع، وأما الباقل « صحقح ابـ خزيؿة» ,36

 فؿػؼقد حتك يف طصر الحافظ ابـ حجر-

 لؿ يؽـ طـده مراجع-« الؿـفاج»السبب يف خطل شقخ اإلسالم يف  ,37

بالقديـ بعد الدطاء فقفا ثالثة أحاديث تصؾ إلك  مسللة مسح القجف ,38

 درجة الحسـ، واهلل أطؾؿ-

لؽثرة استعؿال الحَسـ ُأفرد طـ الصحقح، وإٓ ففق داخؾ يف  ,39

 الصحقح، ويف البخاري ومسؾؿ أحاديث حسان-

 إن جؿقع الخرافات يف الطرق الصقفقة- ,45
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 حد طـ طؾؿائفا-إن الذهبل والسخاوي ذكرا أن الؿديـة لؿ َيؽتب أ ,41

طاء  ,42 جؿاطة »جؿاطة الدطقة لقست جؿاطة دطقة، وإكؿا جؿاطة ادِّ

 «-التبؾقغ

ًثا، تؽؾؿقا  ,43 وصقة اإلمام البخاري لطالب الحديث كقػ يؽقن محدِّ

 طـفا أهنا ٓ تصح-

لؿ يصؾ إلك إفريؼقا وإكدلس إٓ متلخًرا، « جامع الرتمذي»إن  ,44

ؾ ابـ حزم أدخؾف الحافظ أبق بؽر بـ ال عربل، لؽـ لؿ يشتفر كذلؽ، ولفذا جفَّ

 اإلمام الرتمذي ولؿ يعرفف، وقال: إكف مجفقل-

 ، وفقفا«الصحقحقـ»لقست يف « مـ صرب طؾك بردها وحرها»رواية:  ,45

 -«افَ ائِ وَ ؾك أَلْ ر طَ بَ َص  ـْ مَ »كالم، ولؽـ تدخؾ يف معـك الحديث الصحقح: 

 قفؿ كتب-العؾؿاء الؿؼادسة كثقرون، ألػت ف ,46

الخقارج ٓ يعرفقن الحديث، وكتاهبؿ الذي يؼدمقكف طؾك  ,47

 كتاب اإلسـاد إلقف كؾفؿ مجاهقؾ-« الصحقحقـ»

 حصؾت معركة بقـ التقجاكقة والؼادرية بسبب أن التقجاكقة قالقا: إن ,48

أحؿد التقجاين يؼقل: رقبة كؾ ولل تحت قدمل هاتقـ، فؼالت الؼادرية مثؾ ققل 

 قة، فحصؾت الؿعركة وغؾبت التقجاكقُة الؼادريَة-إمام التقجاك
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أتت يف حديث واحد، وهق « سقد إكبقاء والؿرسؾقـ»إن لػظة  ,49

 حديث ابـ مسعقد، وهق حديث ضعقػ-

 سؿك إشاطرة أكػسفؿ أهؾ السـة بؿؼابؾة الؿعتزلة- ,55

إن إشاطرة يممـقن ببعض إسؿاء والصػات، وأما الؿعتزلة  ,51

 صػات وأسؿاء بال معاٍن-فقممـقن ب

 إن طبارة )الحشقية( يطؾؼفا أهؾ البدطة طؾك أهؾ السـة- ,52

 أحسـ كتب أصقل الػؼف: ,53

 ,ٓبـ حزم « اإلحؽام» ,لؾشاصبل « الؿقافؼات» ,لؾشافعل « الرسالة»

« الؽقكب الساصع كظؿ جؿع الجقامع» ,لؾتربيزي « الؾقامع مع شرحف»

 لؾعؿريطل- مع كظؿفا« القرقات» ,لؾسققصل 

 أي: يف مسللة وضع السجادة,إن ابـ فرحقن كتب فقفا مجؾًدا كبقًرا  ,54

وهق كتاب جقد، وابـ فرحقن يف الؼرن الثامـ  ,يف مقضع مـ الؿسجد لحجزه

 الفجري-

، فؼال لف أحد «فتح الباري»إن صبعة بقٓق أحسـ الطبعات لشرح  ,55

 الحاضريـ: أحسـ مـ )السؾػقة(؟ قال: كعؿ-

 ذلؽ مـ الػقائد، كؼؾت بعًضا مـفا- وغقر
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 وكذكر بعض الؿؼتطػات يف ققلف يف الذيـ طاصرهؿ:

 (:602 -211)ص

 «صحقح ابـ حبان»قال القالد: أحؿد شاكر أططاين تحؼقؼف لؽتابف  ,1

فؼؾت لف: متك يـتفل يا شقخ؟ ثؿ قؾت لف: وكقػ تـتفل وأكت يا شقخ تعؿؾ يف 

صحقح »وابـ جرير والرتمذي و« الؿسـد» أكثر مـ كتاب يف آٍن واحد، تعؿؾ يف

أكا أطؿؾ يف كتاب ثؿ أدخؾ يف غقره ٕين أريد »وغقر ذلؽ؟ فؼال لل: « ابـ حبان

 -هـ(1376ثؿ قال: هذا الحقار سـة )« أن اسرتد الـشاط يف الدخقل يف غقره

ا، يبحث يف  $الرحؿـ الُؿعؾِّؿل  شقخل طبد ,2 كان كثقر البحث جدًّ

وقت واحد، وكـت أجالسف يف مؽتبة الحرمقـ، وكان يعطقـل أكثر مـ كتاب ويف 

كتًبا فقؼقل: ابحث طـ كذا، فؿا أجده، فلططقف فقؼقل لل: هذا هق، أيـ أكت 

 -هـ(1367طـف؟! هذا يف سـة )

ـُ  ,3 ْقخ إسؿاطقؾ إكصاري اب  ل-طؿِّ  الشَّ

قْخ يعـ,ٕكف تؼل الديـ الفاللل أخرجف مـ الؿديـة أمقرها ابـ إبراهقؿ،  ,4 ل الشَّ

يلمر بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر بشدة، ثؿ طاش يف العراق مدة بعد  ,تؼل الديـ

خروجف مـ الؿديـة، وتزوج هـاك، وكان شاطًرا، يؿتاز بؿقزات كادرة- قؾت لف مرة: 

طؾؿؽ هذا ٓ يستػاد مـف، فالؿغاربة يشتؽقن مـ شدتؽ، فؾق خػػَت، فغضب طؾل 

  بالشدة، وخػ بصره يف آخر طؿره حتك أصبح ٓ يرى-ر إمقر معل إِٓس وقال: لؿ تَ 

وكان َيعرف مـ الؾغات القفقدية وإلؿاكقة واإلكجؾقزية وإسباكقة بجاكب 
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العربقة، بحقث لق أكف كان يف زمـ إصؿعل لَسؾَّؿ لف بلكف إمام يف العربقة، واهلل 

 تعالك أطؾؿ-

ْقخ محؿد ابـ طثقؿقـ ُيعدُّ إماًما يف أب ,5  قاب الػؼف-الشَّ

دخؾت مؽة فرأيت حؾؼة حامد الػؼل فرأيتف ققيًّا يف التقحقد السؾػل،  ,6

فجؾست طـده حتك أذن العشاء، ثؿ اكػردت بف فؼؾت: يا شقخ، كقػ تعؾؿت 

 الؼصة الؿشفقرة-
َّ

 التقحقد؟ قال لل: سمالؽ وجقف، ثؿ َقصَّ طؾل

سبف مـ يف الرياض، إذا رأيتف تح ,وهق رجؾ مصري,رأيت أبا رية  ,7

 العجؿ، وحؿؾ طؾقف اإلخقان وطـػقه وتؽؾؿقا فقف-

ث طالِؿ، وهق شقخل- ,8  الُؿعؾِّؿل رجؾ محدِّ

 الرزاق حؿزة كان إمام الحرم الؿؽل- طبد ,9

ؽقن العامة، ,15  وذكر طـ أبل رية الؿصري فؼال: هق وأمثالف مؿـ يشؽِّ

 وإٓ ٓ يستحؼقن الرد طؾقفؿ، وأبق رية لعدم رويتف-

 هق فقق الذكاء، بؾ هق طبؼري- $العزيز آل سعقد  ؾؽ طبدالؿ ,11

ْقخ أحؿد جامع بقـ « الؿسـد»أحؿد شاكر خدم  ,12 خدمة جقدة، والشَّ

 -رحمه اهلل تعالىالػؼف والدراية بعؾؿ الحديث، وطؿؾف طؿؾ طالِؿ 

ٓ تصؾح،  ,وهق )العربجل(,كؾ الؽتب التل يطبعفا الؼؾعجل  ,13

 عاد صباطتفا-ٓبد أن يعاد تحؼقؼفا وت
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لؾؼرآن طبارة طـ فؾسػة، ويجتؿع طـده طدد كبقر « تػسقر الشعراوي» ,14

 مـ الـاس يصػؼقن لف ويفؾؾقن ويؽربون-

ْقخ ابـ باز، وأخذ  ,15 الجامعة اإلسالمقة هل جامعة الَعبَّاد والزايد والشَّ

 يؿدح أيامفؿ-

فلدبتف  لق أن الدولة هـا صؾبتف ،إن السؼاف الحضرمل خرايف كبقر ,16

 وقتؾتف فنكف يستحؼ الؼتؾ-

ْقخ إلباين، وكتاًبا يف إكؽار أقسام  هق الذي ألػ كتاًبا يف الرد طؾك الشَّ

 التقحقد، وهق مقجقد يف إردن-

لؾؽقثري فقف طؾؿ يف « الؿؼآت»الؽقثري خرايف كبقر، وكتاب  ,17

يعرف: هذا بعض إماكـ، وٓ يـبغل أن يؽقن هذا الؽتاب طـد كؾ أحد، مـ ٓ 

الرجؾ طدو لؾعؼقدة السؾػقة وأهؾفا، وهذا الرجؾ لف اصالع طجقب يف زمـف ٓ 

 يقجد مثؾف، فؾفذا سؿقه شقخ اإلسالم-

ْقخ ططقة سالؿ طؾؿَ  ,18 ْقخ محؿد  درست الشَّ الػرائض، وكذلؽ الشَّ

 أمان الجامل-

ْقخ  ,19 ْقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشَّ ما رأيت مـ طؾؿاء كجد مثؾ الشَّ

 والسعدي، وهؿا مثؾ بعض، أو السعدي أكثر طؾًؿا-

إَْلَباكِل كان حـػقًّا ثؿ دخؾ يف طؾؿ الحديث حتك وصؾ فقف إلك  ,25
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 الغاية، وهق مؿـ يؼال يف مثؾف: درس بـػسف-

 $( خاصب مركز الؿؾؽ فقصؾ لؾبحقث القالد 1455ويف طام )

ب القالد لفؿ يستشقره مـ يرشح لجائزة الؿؾؽ فقصؾ يف طؾؿ الحديث، فؽت

ْقخ العالمة محؿد كاصر الديـ إَْلَباكِل، ولؽـ لؿ يرشح يف هذه  جقاًبا يرشح الشَّ

 -هـ(1419السـة، ثؿ رشح بعد وفاة القالد طام )

ْقخ صالح الؾحقدان شعؾة يف العؾؿ، والصؾة التل كاكت بقـل وبقـف  ,21 الشَّ

 يف الرياض ققية-

 «-خرايف»لغؿاري: سؿعتف يؼقل طـ أحؿد أبل الػضؾ ا ,22

سعقد الػـسقان والرومل يسؽـان الرياض، وهؿا مـ الخقاص  ,23

 طـدي-

ْقخ ابـ قاسؿ بجؿع 1375يف طام ) ,24 ، وكـت «الػتاوى»( قام الشَّ

 مشارًكا لف يف جؿعفا-

 الؽقثري أكرب خرايف يف الدكقا وأشعري- ,25

ْقخ حامد الػؼل وطبد الرزاق حؿزة ٓ يصبغان  ,26  لحقتفؿا-إن الشَّ

إن أبا الحسـ الـدوي هق رئقس جؿاطة التبؾقغ يف الفـد، وهق  ,27

كؼشبـدي حـػل متعصب فصقح الؾسان، وقد ألتؼقت بف يف رحؾتل لؾفـد، 

 والسبب يف إقبال الـاس طؾقف فصاحتف وكتاباتف الجقدة، وهق سقاسل كبقر-
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َباكِل ٓبـ أبل طاصؿ الؿخطقط أرسؾتف لؾشقخ إَلْ « السـة»كتاب  ,28

 فحؼؼف وصبعف، ولؽـ لؿ يخدمف خدمة جقدة-

ْقخ ططقة سالؿ طالؿ يف الػرائض- ,29  الشَّ

ْقخ ططقة سالؿ  ,35 حبقة»درست الشَّ يف الػرائض، وأضفرت لف « الرَّ

 مشؽالهتا وأمؾقتفا طؾقف-

أبق غدة والطحان مثؾ بعض، إن لؿ يتب الطحان، كالهؿا طؾك  ,31

الرحقؿ الطحان، وأبق غدة اسؿف:  ف طبدطؼقدة إشاطرة، والطحان اسؿ

 الػتاح- طبد

ْقخ طبد ,32  اهلل آد الشـؼقطل رجؾ متؿسؽ بعؼقدة السؾػ الصالح- الشَّ

طـف بقاسطة، وقد أدركتف  يأروِ « ففرس الػفارس»والؽتاين صاحب  ,33

 ولؽـ لؿ ألتؼ بف ٕكف كان يف أوروبا هارًبا مـ الحسـ الثاين-

قْ  ,34  قال: إن والدك ,حػظف اهلل,خ ربقع بـ هادي حدثـل فضقؾة الشَّ

ْقخ حؿاد إكصاري  لؾحافظ « الؿدخؾ إلك الصحقح»كاولـل مخطقط  $الشَّ

 ، وقال لل: حؼؼ هذا الؽتاب-$اهلل الحاكؿ  أبل طبد

زرت الؿقدودي أكا وبعض اإلخقة أثـاء وجقده يف »سؿعتف يؼقل:  ,35

وهق يصؾل العصر، فلخذت  الرياض يف فـدق البطحاء طصًرا، دخؾـا طؾقف

أٓحظ صالتف، فؼؾت لف بعد فراغف مـ الصالة: صالتؽ هذه تحتاج إلك 
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مدارسة، فنكؽ ٓ ترفع يديؽ وٓ تطؿئـ، وغقر ذلؽ؟ فؼال: أكا حـػل الؿذهب، 

 «-فؼؾت: هذه أصؿ مـ إولك---

ا يف فـقن طديدة مثؾ  ,36 يف الحؼقؼة لؿ ألتؼ مع رجؾ يحقي طؾًؿا جؿًّ

 أن خؿس وأربعقن سـة لؿ أر مثؾف- الدكتقر
َّ

 الفاللل، وقد مضت طؾل

 وأطرفف جقًدا، وإمر الذي حصؾ  ,37
َّ

ْقخ ابـ جربيـ تتؾؿذ طؾل إن الشَّ

َر بف فقف-  الققم لف ُغرِّ

ـُ اال-قؾت  قضقة )لجـة رفع الظؾؿ طـ الؿظؾقمقـ( التل أكشلها  :-ب

ْقخ  العالِؿ محؿد بـ صالح بـ الؿسعري، وقد بقَّـ مساوئ هذه الؾجـة الشَّ

غ وَيصُدر طؾك $طثقؿقـ  ، وذلؽ يف شريط مشفقر، ويا لقت هذا الشريط ُيػرَّ

 هقئة كتاٍب-

ْقخ تؼل الديـ الفاللل ضقَّعف تالمذتف، يعـل لؿ يـشروا طؾؿف  ,38 إن الشَّ

 ولؿ يرتجؿقا لف-

اهلل بـ سعدي الغامدي العبدلل كان مـ أصحابل بؿؽة  إن طبد ,39

ػ، وكان ٓ تلخذه يف الحؼ لقمة ٓئؿ، وحصؾت لف قصص معل ومع والطائ

 غقري-

إن مؼبؾ القادطل تؾؿقذي، وأكا الذي اخرتت لف الؿقضقع  ,45

 يف البقت أيام الحرة الشرققة، وكـت أكاصحف وأققل لف: 
َّ

)الؿاجستقر( كان يؼرأ طؾل
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لـاس( دع طـؽ يا ُمؼبؾ، أكت َقِدمت مـ بالدك لطؾب العؾؿ، فال تخالط )همٓء ا

مـ أجؾف، ولؽـف ابتؾل وامتحـ، فققع فقؿا حذرتف  مخالطتفؿ، أقبؾ إلك ما رحؾَت 

 مـف، وكـت أققل لف: أرجق أن تؽقن يف القؿـ يف هذا الزمان كالشقكاين يف زماكف-

 وقد كان مؼبؾ تؾؿقًذا ما رأيت مثؾف يف الـشاط وصؾب العؾؿ-

ْقخ حافظ الحؽؿل  ,41 كان ُيضَرب بذكائف  ,لىرحمه اهلل تعا,الشَّ

 الَؿثؾ، كان يعرف الؽتب الؿطبقع والؿخطقط مـفا معرفة ققية-

ْقخ ابـ قاسؿ سللـل طـ كتب شقخ اإلسالم، فجؿعت لف  ,42 كان الشَّ

 شقًئا مـفا مـ بعض البالد-

اف،  ,43 إن الرجؾ الذي ضفر يف إردن واسؿف السؼاف هذا رجؾ خسَّ

، وهق كتاب كؾ ما فقف باصؾ باصؾ، «د التقحقدـ طدَّ التـديد بؿ»ألَّػ كتاًبا سؿاه 

ـ مـ الحؾقل واإلجرام إلك  وأكا أرى أكف كتاب إجرام يدل طؾك أن مملػف قد تؿؽَّ

 حدٍّ ٓ مثقؾ لف-

ْقخ محؿد أمان  ,44 ْقخ طبد $إن الشَّ ْقخ  أرسؾف الشَّ الؾطقػ آل الشَّ

ْقخ ا لؼرطاوي، وقد كان إلك صامطة لقدرس الـاس، وقد تؾؼك العؾؿ مـ الشَّ

ًقا فقف-  كشقًطا يف صؾب العؾؿ متػقِّ

إن صاحب مؽتبة اإليؿان بالؿديـة يتتبع بعض كتب البدع ويطبعفا،  ,45

 وقد كصحتف ولؽـ لؿ يسؿع-
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إن العؾؿاء الذيـ هؿ أهؾ التحؼقؼ يف العؾؿ ماتقا كؾفؿ، لؿ يبؼ مـفؿ  ,46

ْقخ طبد  العزيز بـ باز- إٓ الشَّ

كرب طدو لؾسؾػ، وقد اجتؿعت بف بدمشؼ وقؾت لف: إن البقصل أ ,47

أكت إلك أن ما تبت؟ قال: مِـ أي شلء؟ قؾت: أكسقت ما كتبتف يف ذم السؾػ؟! 

 فؼال: همٓء لقسقا سؾًػا إكؿا هؿ خؾػ-

ْقخ طبد ,48 الؿحسـ العباد يـبغل أن َيؽتب طـف التاريخ، كان  إن الشَّ

ًٓ يف الجامعة تؿـَّقت لق أين  كتبتفا أو سجؾتفا، وكان يداوم طؾك يعؿؾ أطؿا

ْقخ طبد ث وٓ حرج- فرتتقـ-- والشَّ  الؿحسـ العباد يف الجد يف العؿؾ َحدِّ

إن صبحل السامرائل العراقل محؼؼ بعض كتب الرتاث كان  ,49

 يزورين، فؾؿا وقعت حادثة الخؾقج اكؼطع-

ْقخ حامد فؼل فتح مدرسة التقحقد بالطائػ وكشر كتب ,55  إن الشَّ

ْقخ حامد مـ أحسـ ما يؽقن، فقفا العؾقم بلكقاطف،  السؾػ بؿصر، وإن مؽتبة الشَّ

 وقد استػدت مـفا-

سػر الحقالل أطرفف جقًدا، وطـدما كان بالجامعة اإلسالمقة كان  ,51

 ُمـَؽبًّا طؾك العؾؿ-

ا ثؿ ترك الزيدية وأطؾـ تركف لفا- ,52  مؼبؾ القادطل كان زيديًّ

ْقخ تراث السؾػ الذي  ,53 صقر لؾجامعة اإلسالمقة أغؾبف يف طفد الشَّ

 الؿحسـ العباد، طـدما كان رئقًسا لؾجامعة اإلسالمقة- طبد



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 117

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ْقخ إسؿاطقؾ إكصاري قؾَّ ِطؾٌؿ إٓ ولف مـف كصقب، وهق  ,54 إن الشَّ

 رجؾ مطؾع-

ْقخ طبد ,55 اهلل زايد وصالح الػقزان والؾحقدان وطبد الؿحسـ  الشَّ

ن بؽؾقة الشريعة يف الرياض، وكـت أدرسفؿ فقفا، وكاكت العباد كاكقا يدرسق

، وكاكت الؿساجد «رياض العؾؿ»الرياض يف ذلؽ الققت قد أصؾؼ طؾقفا 

 معؿقرة بالعؾؿاء، والعؾؿاء كؾؿتفؿ مسؿقطة-

ْقخ حؿد الجاسر ممرخ كبقر- ,56  الشَّ

راشد الغـقشل أطرفف، التؼقت بف يف تقكس، وكان مـ أكرب اإلخقان  ,57

 سؾؿقـ-الؿ

ْقخ أبا بؽر الجزائري يؿشل وهق ٓبس لباًسا لؿ  ,58 رأيت يف الؿـام الشَّ

أر أحًدا يف الدكقا ٓبًسا مثؾف، ومعف شخص آخر ٓبس لباًسا أقؾ مـف، فلولتف 

 بؾباس التؼقى-

الحؾقؿ محؿقد الذي كان مػتل مصر أكرب صقيف  شقخ إزهر طبد ,59

 يف الدكقا-

 طقر وفقؾسقف-محؿد الؿسعري رجؾ خ ,65

محؿد قطب شؼقؼ سقد قطب أشعري خطقر، وقد ألَّػ لقزارة  ,61

 الؿعارف السعقدية كتاًبا يف التقحقد، وهذا الؽتاب كؾف طؾؿ كالم وفؾسػة-
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ؾ لـا  ,62 ْقخ إَْلَباكِل قد سفَّ ا، حقث « الؿسـد»إن الشَّ تسفقاًل جقًدا جدًّ

ذلؽ كتعب تعًبا كبقًرا يف طؿؾ ففرًسا لؾصحابة الؿذكقريـ فقف، وكـا قبؾ 

 الحصقل طؾك الحديث-

قْخ تؼل الديـ الفاللل الؿغربل كان يف الؾغة العربقة إماًما، وكان  ,63 إن الشَّ

طؾك مذهب الظاهرية، وهق شقخل، استػدت مـف كثقًرا، وكان التقحقد الذي يف الؼرآن 

ا «- سافرالصبح السافر فقؿا ورد يف صالة الؿ»مثؾف، وقد ألػ رسالة اسؿفا  قؾت لف لؿَّ

كؾؿا أشؽؾ طؾقف حديث  ,رحمه اهلل تعالى,ألَّػفا: ققلؽ يف هذه الرسالة شاذ، وكان 

يلتقـل ويسللـل، وقؾت لف مرة: لقٓ شدتؽ لتعؾؿ أهؾ الؿغرب طؼقدة السؾػ مـؽ، 

 فؼال لل: أما تدري أن بشديت اكتشرت دطقيت-

رة، وَيـُدر ِطؾؿ إٓ وقد إن الحافظ السققصل ُيعترب مقسقطة طؾؿقة كبق ,64

ألَّػ فقف كتاًبا، ما طدا طؾؿ الحساب، وقد اسُتِػقد مـف أكثر مؿا اسُتػقد مـ غقره، 

ًٓ مـ السققصل، ويؼصدون بؼقلفؿ  وبعض أهؾ العؾؿ يطؾؼ طؾقف )الخققصل( بد

 الخققصل: لتؿسؽف بالخققط، أي أكف ضعقػ، وهق لقس كؿا زطؿقا-

ث إجازَتف أرسؾ إ هـ(1367يف سـة ) ,65 ْقخ راغب الطباخ الؿحدِّ  الشَّ
َّ

لل

 لل بؿروياتف-

وسللت طـ الؼؾعجل الذي يحؼؼ كتب العؾؿ لؿا كـت بؿصر رجاًل ثؼة،  ,66

فؼال لل: هذا رجؾ بقطري، ترك البقطرة واشتغؾ بتحؼقؼ كتب العؾؿ وكشرها لؾتجارة 

 وجؿع الؿال، ويجؿع الشباب والشابات الؿتبـطالت لفذا الغرض-
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مـ مشايخل، « بستان إزهار اختصار كقؾ إوصار»إن صاحب كتاب  ,67

ـ بحائؾ أو الجقف-  استػدت مـف كثقًرا، وقد أهدى لل كتابف هذا، وهق يسؽ

ْقخ آل مبارك-  والؿملػ لفذا الؽتاب هق الشَّ

ْقخ طبد ,68  اد ما رأت طقـل مثؾف يف القرع-الؿحسـ العبَّ  إن الشَّ

قْخ طبد ,69 حسـ العباد أثـاء رئاستف لؾجامعة اإلسالمقة يليت الؿ كان الشَّ

 بالؿدرسقـ مـ الخارج إن كان بعضفؿ صاحب بدطة ولؽـ بشرط أٓ يؽقن داطقة-

ْقخ  ,75 بـ قعقد درستف، والغديان كذلؽ، والغديان كان يحضر االشَّ

 طـدي يف البقت لؾدراسة-

ْقخ  ,71 زمة واسعة، كـت مالزًما لف مال« الػتاوى»بـ قاسؿ جامع االشَّ

ْبُت لف مؽتبتف الخاصة يف سبع سـقـ، وخدمتف يف جؿعف لؾػتاوى،  وأكا الذي رتَّ

 وكـت أخرج معف إلك الرب كتدارس العؾؿ-

إن مال طؾل خاصر كـت أضـ أكف لف اشتغال بعؾؿ الحديث، فؾؿا  ,72

 أدركت أكف ٓ يعرف اصطالح أهؾ الحديث-« فضائؾ الؿديـة»كظرت يف كتابف 

لحضرمل إردين الذي ضفر هذه إيام بؽتاباتف خرايف خطقر، إن ا ,73

 مبتدع ضال، ٓ يعرف كتب السؾػ-

ْقخ إَْلَباكِل- والحضرمل:  السؼاف الذي ألَّػ كتاًبا يف الرد طؾك الشَّ

ْقخ إَْلَباكِل درس العؾؿ دراسة وافقة، واتخذ إصالح  ,74 إن الشَّ
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ؿة إوائؾ، فنن كؾ واحد مـفؿ لف صـعة الساطات معقشًة لف، كؿا كان يػعؾ إئ

اًشا-  لؿعقشتف، فؿثاًل: أبق حـقػة كان قؿَّ

ْقخ طبد هـ(1374أول مرة رأيت إَْلَباكِل فقفا سـة ) ,75 العزيز  طـد الشَّ

وهق « ســ أبل داود»بـ باز يف الرياض، وكان طـدما رأيتف يحؿؾ معف تخريج 

قْ  ْقخ، فؼال لف الشَّ العزيز: هذا الؽتاب يـبغل أن يؼرأ كؾف  خ طبديؼرأ مـف طؾك الشَّ

 ثؿ يطبع-

تـبقف الؿسؾؿ طؾك تعدي إَْلَباكِل طؾك صحقح »إن صاحب كتاب  ,76

 لقس لف ذوق وٓ طؾؿ-« مسؾؿ

 قال لؾشقخ بؽر أبق زيد وهق يخاصبف يف الفاتػ: أكت إستاذ الؽبقر- ,77

ْقخ ِحُؿقد التقيجري  ,78 أجازين بؿروياتف،  ,ىرحمه اهلل تعال,إن الشَّ

 وذلؽ أثـاء زيارتف لـا يف مجؾس اإلشراف، وأمؾك طؾل اإلجازة-

لؿا كـت بالشام كـت أزور إَْلَباكِل يف بقتف يف سػح جبؾ قاسققن،  ,79

أسفر طـده بعد العشاء حتك يذهب الؾقؾ، وذلؽ ٕكظر يف كتبف، ومؽتبتف ٓ بلس 

ْقخ كاصر   إَْلَباكِل، ففق ٓ يقجد مثؾف-هبا، وإن الشام ُحرمت مـ الشَّ

ْقخ شعقب إركقؤط فـِّل ٓ طؾؿل- ,85  إن الشَّ

 يعـل تحؼقؼاتف لؾؽتب طؿؾف فقفا فـل ٓ طؾؿل- قؾت:

 إن بشار طقاد معروف ممرخ، سؿعتف يؼقلفا أكثر مـ مرة- ,81
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 البقصل أطرفف التؼقت بف بدمشؼ وهق أكرب خرايف- ,82

يـة الـبقية وطرفت اتجاهف، وكان القالد يذمف التؼقت بالرتابل يف الؿد ,83

 وٓ يؿدحف-

اهلل الغؿاري كاكت لف مؽتبة فقفا مراجع قؾَّ أن تقجد طـد غقره،  طبد ,84

ما خالػ فقف إئؿة »ومرة رأيت لف كؼاًل مـ كتاب ٓبـ دققؼ العبد طـقاكف 

 «-الـصقص

« ذم التؼؾقد اإلقؾقد يف»أحؿد الغؿاري طالؿ كبقر لؿ أر مثؾ كتابف  ,85

فؼد  ،يعـل يف بابف، وهق يف تقحقد العبادة خرايف، ويف تقحقد إسؿاء والصػات

 «-اإلقؾقد يف إسؿاء والصػات»ألػ كتاًبا يف جقاز البـاء طؾك الؼبقر، وكتابف 

يضاهل طؿؾ الؿتؼدمقـ، وقد « الؿسـد»إن أحؿد شاكر طؿؾف يف  ,86

ْقخ أحؿد شاكر أحسـ يف طؿؾف هذا، وكان القالد يثـل ك  -$ثقًرا طؾك الشَّ

ث جقد- ,87  إن العالمة الطباخ الحؾبل محدِّ

ْقخ بؽر أبق زيد تعؾَّؿ طؾك يدي، وقد تقلك الؼضاء يف الؿديـة  ,88 إن الشَّ

الـبقية، وكان إماًما لؾحرم الـبقي، كان يؽثر آصالع يف مؽتبتل، وقؾؿف سقَّال، 

 تج يف تحؼقؼ الؽتب-وقد أكتج يف الؿقضقطات كتًبا، ولؿ يـ

إن أحؿد بـ حجر آل صامل كان أشعريًّا لؿا قدم طؾقـا يف الرياض،  ,89

فتـاوشتف العؼقدة السؾػقة مـ كؾ مؽان فلصبح سؾػقًّا حتك كلكف كشل طؾقفا، ولؿا 
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 كـت يف مؽة كان يزورين يف البقت كتدارس العؾؿ-

لل لؿا التؼقت  لؾشقخ تؼل الديـ الفاللل أهداه« سبقؾ الرشاد»كتاب  ,95

 كسخة أخرى وأكا بالؿديـة الـبقية، وهذه 
َّ

بف يف دولة الؿغرب، ثؿ أرسؾ إلل

 الـسخة أهديتفا لؾشقخ بؽر أبق زيد-

ْقخ  ,91 ْقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشَّ أمرين أن أدرس يف  $إن الشَّ

ا يحضره إمراء والؿشايخ والعقام-  مسجده العؼقدة، وكان هذا الدرس طامًّ

إن سقد قطب يف تقحقد إسؿاء والصػات أشعري، وسبب قتؾف أكف  ,92

 إلك تحؽقؿ شرع اهلل تعالك- دطا

قْخ أحؿد شاكر ومحؿقد شاكر قديًؿا مـذ سـة ) ,93  هـ(1374أطرف الشَّ

ومحؿقد شاكر اجتؿعت بف بؿصر مرتقـ يف بقتف، وهق أديب ولغقي كبقر، وأما 

 يف مصر مـ اشتغؾ بعؾؿ الحديث مثؾف- ث كبقر ما جاء بعدهأحؿد شاكر ففق محدِّ 

ْقخ طالؿ بالػرائض- ,94 ْقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشَّ  إن الشَّ

 إن سقد قطب لف حزبقة كبقرة وزبائـ ُكُثر- ,95

بعًضا مـ فقائد ومؼآت والده العؾؿقة، « الؿجؿقع»وذكر ابـف يف كتابف 

 كذكر بعًضا مـفا:

 (:022 -683)ص

رتاث الذي يف مصر ٓستغـك صؾبة العؾؿ طـ كؾ لق ترك الؿستعؿر ال ,1
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 تراث يف الدكقا-

الؿؽتبة السؾقؿاكقة يف تركقا أكرب مؽتبة يف الدكقا تحتقي طؾك الرتاث  ,2

 اإلسالمل-

 إن الحؽام الققم يف إيران مـ البفائقة والخؿقـل مـ الصػقية- ,3

دطقة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية هل التل بؼقت لخدمة اإلسالم وال ,4

 السؾػقة-

 العؿامة التل يؾبسفا الفـقد واإليراكققن طؿامة العجؿ- ,5

تركقا هل إم يف الؿخطقصات والرتاث اإلسالمل، ثؿ مصر، ثؿ حقدر  ,6

 آباد الدكـ-

 امرؤ الؼقس-« ضؾ بـ ضؾ» ,7

لغة الرببر لغة قديؿة، يؼال: إهنؿ مـ ذرية بر بـ ققس، وهق رجؾ خرج  ,8

 م سد ملرب-مـ القؿـ بعد اهندا

ْقخ حؿاد إكصاري: ما رأيت أحًدا متؿسًؽا بـسبف مثؾ أهؾ ,9  يؼقل الشَّ

 ُطؿان-

دار الؽتب الؿصرية أو الؿحؿقدية كاكت حاوية طؾك جؿقع الرتاث  ,15

قفا-  اإلسالمل، ولؽـ سَطا طؾقفا كابؾققن فػرَّ

إن الزيدية كان لفؿ كشاط كبقر يف كشر طؾؿ الحديث يف القؿـ  ,11
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 قكاين وغقره-كالش

 كؾؿة هـدية معـاها: طبد-« بخش» ,12

رأيت السالؿل العؿاين اإلباضل يف الحج، واجتؿعت بف وبؿـ معف،  ,13

ولؿ أر أكاًسا أشبف بالعرب مـ الخقارج يف زيفؿ وأخالقفؿ العربقة يف هذا 

 الزمان، وقد رأيت أمؿا مـ الـاس-

ثؾ دولة يقسػ بـ ما مـ دولة بعد الدولة إمقية والعباسقة م ,14

تاشػقـ )الؿرابطقـ( يف كشر العؾؿ والعؼقدة السؾػقة، وإذا قرأت طـفا تتعجب 

 مؿا كاكت طؾقف مـ كشر العؾؿ، ومـ بعد زوالفا ضاطت الؿغرب-

طؾقف وطؾك كبقـا ,الؿققع الؿسؿك )باُب ُلد( الذي َيؼتؾ فقف طقسك  ,15

 ا-الدجاَل اتخذه القفقد الققم مطارً  ,الصالة والسالم

 إن اإلخقان الؿسؾؿقـ مـ أكصار الخؿقـل والروافض- ,16

، وهذه الجريدة كـت «بخزطبالت»إن جريدة الؿسؾؿقـ تليت أحقاًكا  ,17

 اقتـقتفا ٕن فقفا فتاوى بعض صؾبة العؾؿ-

 إن بدطة اإلرجاء كشرهتا الحؽقمة العثؿاكقة أثـاء حؽؿفا لؾدكقا- ,18

ؿ قؾقؾ، وأشراف الؿديـة أشراف مؽة حسـققن والتشقع فقف ,19

 حسقـققن والتشقع فقفؿ كثقر-

لؿ يؽـ لؾروافض ققة وسؾطة، فؽان أهؾ « إيران»يف زمـ الشاة يف  ,25
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 السـة مـ أهؾ إيران يف سعة وراحة-

إن أوروبا كؾؿا تغؾبت طؾك بؾد مـ بالد الؿسؾؿقـ سرقت تراثف مـ  ,21

 الؿخطقصات وغقرها، وهؿ يعرفقن أهؿقة هذا الرتاث-

خدمف إٓ  ماطؾؿ الحديث مـ الؼرن الثاين الفجري إلك الخامس  ,22

ؿ مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ، وهذه الظاهرة قد تؽؾؿ طؾقفا الحافظ ابـ حجر يف جَ العَ 

 أحد كتبف-

 أغؾب تالمقذ اإلمام مالؽ مـ الؿصريقـ- ,23

 أحسـ مؽتبة يف العالؿ-« بقٓق»إن مؽتبة  ,24

ؽ يف الؼرن الثاين طشر إلك الؼرن الرابع إن العؾؿ كاد أن يؿقت وذل ,25

 طشر، ولذلؽ سببان: آستعؿار، والتعصب الؿذهبل لؾبحث-

« الؿجؿقع يف ترجؿة الؿحدث حؿاد األكصاري»األول يف كتابف  وقال طبد

 بعض أققالف طـ مملػات أهؾ العؾؿ: :(000 -021)ص

 ٓبـ الجقزي يعد أوسع كتاب يف« كشػ الـؼاب»سؿعتف يؼقل:  ,1

 إلؼاب، واهلل أطؾؿ-

ســ ابـ »ٓبـ الؿـذر، و« آختالف»، وكتاب «اإلشراف»كتاب  ,2

« الؿصـػ»ٓبـ أبل شقبة، و« الؿصـػ»ٓبـ حزم، و« الؿحؾك»، و«مـصقر

 لعبد الرزاق، هذه الؽتب هل التل تذكر-
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 مػؼقد-« تاريخ السراج» ,3

اش مـ أطجب الؽتب-« فـقن العجائب» ,4  لؾـؼَّ

 ل تؾؿقذ اإلمام أحؿد كتب أغؾبفا مػؼقد-لؾحرب ,5

 لف-« العؾؾ«: »إفراد والغرائب»بعد  دارقطـلأكرب كتاب لؾ ,6

 «-فتح الؿغقث»السخاوي جؿع ما لؿ يجؿع غقره يف كتاب  ,7

إن كصقحة الحافظ الذهبل ٓبـ رافع تستحؼ أن تؽتب بؿاء الذهب،  ,8

 ففل كصقحة جقدة، واهلل تعالك أطؾؿ-

حة مخطقصة، وقد حؼؼفا إخ جؿال طزون الجزائري بطؾب وهذه الـصق

 مـ القالد، وهذه الؿخطقصة ضؿـ مؽتبة القالد-

 كتب ابـ أبل داود كؾفا مػؼقدة إٓ كتابقـ فؼط، واهلل تعالك أطؾؿ- ,9

 أكرب كتاب يف الزوائد كتاب البقصقري، وهق بإساكقد- ,15

 وهق مطبقع-« إتحاف الخقرة الؿفرة» يعـل:

كاقص مـف أربع مجؾدات مخطقصة، مـفا مسـد « الؽبقر»الطرباين  ,11

 -ڤ، وأبل هريرة ڤطؾل 

لؿ « التقحقد»القهاب يف  إن كتاب شقخ اإلسالم محؿد بـ طبد ,12

 ُيملَّػ مثؾف مـ قبؾ، وأهؾ العؾؿ إوائؾ يستطقعقن الؽتابة مثؾف وأحسـ-
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 ؾقف-ٓبـ الجقزي اختصره السققصل وزاد ط« الؿقضقطات» ,13

 ابـ الؿـذر لف تػسقر قؾَّ َمـ كتب مثؾف- ,14

لؾحافظ ابـ حجر يدل طؾك سعة اصالطف طؾك « الؿعجؿ الؿػفرس» ,15

 كتب الحديث-

لإلمام ابـ الؼقؿ هق تذكرة لف، وفقف فقائد يف « بدائع الػقائد»كتاب  ,16

 الحديث وغقره، وفقف فقائد كادرة-

 الػؼف- لؾـقوي يف« الؿجؿقع»قؾ أن يقجد كـ ,17

 «-تاريخف»ابـ يقكس يرتجؿ لؾؿصريقـ حتك الغرباء مـفؿ يف  ,18

ُوفِّؼ شقخ اإلسالم فقف، فؼد جؿع فقف التقحقد كؾف، « القاسطقة»كتاب  ,19

 واختصرهتا يف خؿس كؼاط، كؾ كؼطة تلخذ محاضرة قدرها ساطتان-

رك ُألِّػ هذا الؽتاب يف طشريـ مجؾًدا، وهذا الؽتاب ما ت« الؿغـل» ,25

 شقًئا مـ الػساد إٓ ذكره-

هذا لعبد الجبار الؿعتزلل الؿشفقر، وهق أحد « الؿغـل»وكتاب  قؾت:

 كبار الؿعتزلة يف الؼرن الخامس، وكؾف مـ أولف إلك آخره يف طؼقدة آطتزال-

لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة كبقرة الؿعـك تستطقع « العؼقدة القاسطقة» ,21

 أن تضع يف شرحفا مجؾدات-

لؽاكت مقسقطة كستطقع أن « تاريخ دمشؼ»لق ففرست أحاديث  ,22



 
ث»يف  108

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 كضع يف شرحفا مجؾدات-

ا مـ « طؼقدة الطحاوي» ,23 مشقبة بلشقاء خطقرة، ولؽـفا قؾقؾة جدًّ

 اطتؼاد الؿاتريدية-

مـ أكرب التقاريخ، وقد تعبـا يف البحث طـف « تاريخ ابـ أبل خقثؿة» ,24

 ولؿ كجد مـف إٓ قطعتقـ صغقرتقـ-

 «-لسان العرب»أحسـ مـ « تاج العروس»كتاب  ,25

 أوسع وأكثر تؼققًدا لعؾؿ مصطؾح الحديث-« فتح الؿغقث»كتاب  ,26

لؾخطقب يقجد الؿجؾد الثاين، وأما الؿجؾد إول « الػقائد»كتاب  ,27

 فال يقجد-

 ٓبـ بشؽقال-« الؿبفؿات»، أوسعفا كتاب «الؿبفؿات»أوسع كتب  ,28

 ذ شرحف مـ شرح الحافظ، واهلل أطؾؿ-إن الؼسطالين أخ ,29

 ٓبـ الشفقد-« العؾؾ»كتاب « صحقح مسؾؿ»أول كتاب اكَتَؼد  ,35

« صحقح مسؾؿ»درس « إحاديث الؿعؾقلة يف صحقح مسؾؿ»كتاب  ,31

 ، وهق كتاب مع صغره فقف فقائد-الدارقطـلدراسة طـدي هل أحسـ مـ دراسة 

 «-مـ إصحابآستقعاب »الرب اسؿف  كتاب ابـ طبد ,32

ر كقػ اإلكسان يؽتب ومتك يـشر-« تؼققد العؾؿ» ,33  لؾخطقب صقَّ
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 لعبد الحؼ يـؼسؿ إلك ثالثة أقسام:« األحؽام»كتاب  -33

 الؽربى: وهق بإساكقد، وٓ يتؽؾؿ طؾك إحاديث ٕكف أسـدها، وهق ,

 يف ثؿان مجؾدات-

 ؾؿ طؾكالقسطك: وهل اختصار الؽربى، وحذف إساكقد مـفا وتؽ ,

 إحاديث-

 الصغرى: وهل اختصار الؽربى، وحذف إساكقد مـفا وتؽؾؿ طؾك ,

 إحاديث-

فقجد أن هذا الؽتاب ٓ « كؼض التلسقس»إكف قرأ كتاب ابـ تقؿقة  ,35

يؼدر طؾقف مـ كاحقة الَػفؿ إٓ مـ لف لسان الػؾسػة، فنن الشخص يؼرأ فقف أكثر 

 قًئا بسب كثرة الػؾسػة يف الؽتاب-مـ صػحة فقـتفل مـ قراءتف لؿ يػفؿ ش

اف»كتبت طؾك كسخة  ,36  بَّ رُ »لؾزمخشري الحؽؿة الؿشفقرة: « الؽشَّ

، وذلؽ أن هذه الـسخة صبعت قديًؿا ويف حاشقتفا كتاب «أم لقٓ ابـفا ُصؾؼت

اف»كػقس لؾحافظ ابـ حجر، وهق  ، فؾفذا اقتـقت كتاب «تخريج أحاديث الؽشَّ

 «-يدس السؿ يف الدسؿ»صاحبف معتزلل  ، وإٓ ففق كتاب«الؽشاف»

 لؿ كعثر طؾك كتاب )ابـ مـده( كاماًل- ,37

لؿ كجد كتاًبا مستؼالًّ يحؿؾ اسؿ )كتاب اإليؿان( لإلمام أحؿد،  ,38

 وإكؿا الؿقجقد ضؿـ )جامع الخالل(-
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مسائؾ اإلمام أحؿد أغؾبفا فقفا أسئؾة طـ العؼقدة، ما طدا الؿسائؾ  ,39

 غؾبفا يف الػؼف-اهلل فل ٓبـف طبد

 «مسائؾ الؽقسج»أجؿعقا طؾك أن أكرب الؿسائؾ طـ اإلمام أحؿد:  ,45

 وهق مطبقع يف رسائؾ جامعقة، وفقف أكقاع الػـقن-

أكثر مـ مائة مرة: ٕكف أفضؾ كتاب يف « اإلصابة يف الصحابة»قرأت  ,41

 هذا الباب، وأغؾب الؽتب يف تراجؿ الرجال مرتبة طؾك الحروف الفجائقة-

ثبت طـدي أكف لإلمام أحؿد، « الرد طؾك الزكادقة والجفؿقة»كتاب  ,42

 والبعض ٓ يثبتف-

 أوسع َمـ كتب طـ اإلمام أحؿد هق الحافظ ابـ الجقزي- ,43

 الؽتب التل تـسب لإلمام أحؿد أكثرها إمالءات مـ اإلمام كػسف- ,44

ذي كتبفا، هق ال« السـة»هق الذي كتبف بـػسف، و« الؿسـد» ثؿ قال القالد:

 كبقر وصغقر-« السـة»و

الصحقح أكف لإلمام أحؿد، وأكا طـدي كسخة « الصالة»كتاب  ,45

 مخطقصة لف-

، ووصؾ فقف إلك «شرح البخاري»ػ كتابف إن ابـ رجب ألَّ  ,46

 )الجـائز(، ثؿ ذهب هق إلك الجـازة-

ذات يقم رسالة مؽتقبة بألة  ,رحمه اهلل تعالىي,أخرج القالد  ,47
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إبطال دطقى اإلجؿاع طؾك تحريؿ »بة، فؼال: هذه رسالة لؾشقكاين اسؿفا: الؽات

ثؿ قال: وهذه الرسالة أطتؼد أن كثقًرا مـ الـاس لؿ يرها، وهذا « مطؾؼ السؿاع

 الؿملػ الشقكاين وضع كػسف حؽًؿا بقـ ابـ حزم والجؿفقر-

 الؽبقرة: لؿ كرها، والصغرى: مقجقدة- ،لؾحافظ السجزي« اإلباكة» ,48

ؼ كصػفا «: الؽربى»، «الصغرى»و« الؽربى»ٓبـ بطة « اإلباكة» ,49 ُحؼِّ

 حؼؼت كؾفا-«: الصغرى»وصبع، والـصػ الثاين حؼؼ ولؿ يطبع، 

 ٕبل الحسـ إشعري-« اإلباكة» ,55

 لؾحافظ الصابقين-« اإلباكة» ,51

ا ققيًّا، وٓبـ  ,52 إسحاق بـ غاكؿ لف رسالة يف الرد طؾك ابـ الجقزي ردًّ

ا الرسالتقـ تالجقزي رسالة يف الرد طؾك الحـابؾة وطؼقدة السؾػ، وكؾ

 مقجقدتان طـدي-

لؾزمخشري هق كشاف طـ فضائحف، يؼال: إذا ققؾ « الؽشاف»كتاب  ,53

 لف مـ أكت؟ يؼقل: أكا رئقس الؿعتزلة-

 مؾخصف: أن السققصل« الؽشػ طـ مجاوزة إمة إلػ»كتاب  ,54

ِعقَػة تدل طؾك أن ققام الساطة يفدف إلك استخراج مسللة م ـ هذه الروايات الضَّ

 يف الؼرن الخامس طشر-

لؿ يشرحف الـقوي شرًحا وافقًا، بؾ شرحف شرًحا « صحقح مسؾؿ» ,55

 مختصًرا-
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إن السقاك ُألِّػ فقف مملػات طديدة، أحسـفا كتاب أبل بؽر الشافعل  ,56

 «-مخطقط»مقجقد وهق « السقاك وما أشبف ذاك»وطـقاكف: 

الؽتاب  أحسـ كتاب يف السقرة الـبقية: كتاب الحافظ ابـ كثقر، وهذا ,57

 أقرب كتب السقرة إلك الصحة، ومـ الصعب أن يؽتب أحد سقرة صحقحة-

ْقخ إمقـ الشـؼقطل لق أصؾؼ طؾقف  ,58 أضقاء البقان يف »إن كتاب الشَّ

 «-آن بالؼرآنأضقاء البقان يف تػسقر الؼر»أولك مـ ققلف: « بقان آيات إحؽام

ٓ مثقؾ لفؿا، ولؿ يملػ « فتح الؿجقد»وشرحف « التقحقد»كتاب  ,59

 مـ قبؾ وٓ مـ بعد مثؾفؿا يف تقحقد إلقهقة-

لؿال خاصر جؿع فقف أشقاء ٓ أصؾ لفا، « فضائؾ الؿديـة»إن كتاب  ,65

 وهق كتاب غريب-

 ٓبـ الجقزي كتاب ضالل وٓ يصؾح-« آطتؼاد»إن كتاب  ,61

ما ألػ يف طصركا « سبقؾ الرشاد»كتاب الشقخ تؼل الديـ الفاللل  ,62

 مثؾف يف التقحقد-

« أجقبة السخاوي»أحسـ مـ كتاب « أجقبة ابـ سقد الـاس»كتاب  ,63

 رحؿفؿا اهلل-

 لؾـقوي كتاب جقد-« إذكار»كتاب  ,64

 لؾغزالل فقف طؾؿ كثقر-« الؿستصػك»إن كتاب  ,65
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قرأتف فرأيت أكف ٓ  ,مخطقط,« لـسقانا»إن كتاب الـابؾسل يف  ,66

 يستػاد مـف، وهق كتاب مؾلء بالخرافات-

إن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة لف كتابان يف اإليؿان، وهؿا: كتاب كبقر،  ,67

 وكتاب صغقر-

 أحسـ كسخ الرتمذي: الـسخة التل اطتؿدها الحافظ ابـ سقد الـاس , 68

 «-شرحف لســ الرتمذي»يف 

ا َمـ َيسَبح فقف يغرق-« لهتذيب الؽؿا» ,68  يعدُّ بحًرا ِخَضؿًّ

« الرد طؾك البؽري»إن كتاب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف  ,69

 فقفؿا مـ طؾؿ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ما ٓ يقجد يف أكثر كتبف-« اإلخـائل»و

كتاب « مـ يعتؿد ققلف يف الجرح التعديؾ»إن كتاب الحافظ الذهبل  ,75

ا يف مسائؾ   الخالف القاقعة يف الجرح والتعديؾ-مػقد جدًّ

إن البقضاوي وأبا السعقد وأمثالفؿا أرادوا بتصـقػفؿ تػسقر كتاب  ,71

جقا تصقففؿا والتصقف طؾك الـاس- اهلل   أن ُيروِّ

ٓبـ كثقر « الػتـ»إن أحسـ ما ُألِّػ يف الػتـ وأشراط الساطة كتاب  ,72

ه مـ الؽتب فقف كؾُّ ما هب الحافظ، وذلؽ أكف يبقـ الضعقػ والصحقح، وغقر

 ودب-

« الؿغـل»يدرس إحاديث لقس كـ« الؿجؿقع»إن الـقوي يف كتابف  ,73
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 يقردها يف الغالب فؼط-« الؿغـل»ٓبـ قدامة، فنن 

 إن كتب زيـ دحالن الخرايف كاكت تقزع يف بالد مالل بلفريؼقا- ,74

قد لؾشقكاين هق كتاب يف العؼقدة جقد، و« التحػ»إن كتاب  ,75

اشتغؾت بف قديًؿا، ولؽـ فقف مسللتان وقع الشقكاين يف الخطل فقفؿا، ثؿ قال لـا: 

 سلصؾعؽؿ طؾك هاتقـ الؿسللتقـ-

لؾشافعل أول ما ألِّػ يف إصقل الشرطقة، ولقس يف « الرسالة» ,76

لؾشاصبل لقس فقف شائبة، إكؿا فقف « الؿقافؼات»شائبة، ثؿ قال: كذلؽ « الرسالة»

ٓبـ حزم فػقف شقاذ، فؿـ لؿ يؼرأه « اإلحؽام»لك تعديؾ، وأما أمقر تحتاج إ

طؾك مـ يعرففا وقع فقفا، وما طدا ذلؽ مـ كتب أصقل الػؼف ففق ما بقـ أشعري 

 وماتريدي، وهل كثقرة-

لؿشفقر حسـ إردين كتاب « كتب حذر مـفا العؾؿاء»إن كتاب  ,77

ؾغافؾقـ الؿؼؾديـ خطقر، وهق يعد ففرًسا لؽتب الؿبتدطة، وفتح صريؼ ل

 لؾؿبتدطة يف أن يعرفقا الؽتب التل ترد طؾك أهؾ السـة وأيـ تقجد-

ذكر كؾ كتاب وكؿقذًجا مؿا فقف  فؾق أن هذا الؿملػ سؾؽ يف كتابف هذا:

حتك يؽقن سبًبا لؽراهقة هذا الؽتاب وتركف، وأغؾب الـاس الققم ٓ يعرفقن 

ؿ، وأن هبذا الؽتاب سقعرفقن الؿراجع التل يرجعقن إلقفا يف بدطفؿ وخرافاهت

ا-  الؿراجع التل تدلفؿ، وهذا أمر خطقر جدًّ
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ْقخ مشفقر التقسع يف ذكر مراجع ٕهؾ  قؾت )حسـ(: لذا اكتؼد طؾك الشَّ

ْقخ يف ثـايا كؼؾل مـ بحثف  كتب »البدع، ومؿا استغربف وكـت قد استغربتف مـ الشَّ

جع ٕهؾ البدع بتقسع، إٓ أين وكان يف الـػس مـ ذكره الؿرا« حذر مـفا العؾؿاء

ْقخ   اكتؼده، فحؿدت اهلل طؾك ذلؽ، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل- $رأيت الشَّ

ْقخ الؿحدث حؿاد األكصاري  « الؿجؿقع»كؿا يف  $تابع فقائد الش 

 (:000 -001)ص

ْؾِسَؾة الصحقحة»أول ما كاكت تـشر  ,1 لأللباين يف مجؾة، وكـت « السِّ

ًٓ بلوَّ   ٍل كؾؿا تصدر-أشرتيفا أوَّ

ِرْكؾل فائدة مفؿة، وهل ذكره لؿصادر « إطالم»مـ فقائد كتاب  ,2 لؾزِّ

 ترجؿة كؾ رجؾ يرتجؿ لف-

إن كتاب زيـل دحالن يف الرد طؾك طؾؿاء الدطقة السؾػقة لؿا اكتفك  ,3

الحج يف إحدى السـقات وغادر الحجقج إلك بالدهؿ كاكت معفؿ كؿقات كبقرة 

الـاس يف كثقر مـ البالد الؿسؾؿة كؾؿا صؾقا يؼـتقن  مـ هذا الؽتاب، فلصبح

طؾك أهؾ الدطقة السؾػقة الذيـ يسؿقهنؿ بـ)القهابققـ(، ويسللقن اهلل تعالك أن 

يخرجفؿ مـ الحرمقـ، ولؽـ بعد أن صدر كتاب يف الرد طؾقف وقام بعض الـاس 

والبعض  بـشره يف البالد الؿسؾؿة طاد كثقر مـ الـاس طـ شتؿ الدطقة السؾػقة،

 لؿ يرجع-

 «-فؿا أكثر ما كتب يف الػساد!» ثؿ قال القالد:
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إن طؼقدة التؿقؿل الؿـسقبة إلك اإلمام أحؿد فاسدة، أكؽرها شقخ  ,4

 -$اإلسالم ابـ تقؿقة 

لؾقؿـل، لؿ يحسـ تللقػف، فؼد « طؼائد الثالثة والسبعقـ فرقة»إن كتاب  ,5

ب الػرق وخاصة كتاب دخؾ فقؿا ٓ يحسـف، وأضـ أكف لؿ يؼػ طؾك كت

 لألشعري، وإن كان وقػ طؾقف أضـف لؿ يػفؿف-« الؿؼآت»

صقيف، وهق ٓ يعرف الحديث، لؽـ لف « التػسقر»الخازن صاحب  ,6

 تعؾقؼات جقدة ومػقدة-

 كتاب طظقؿ الـػع-« إجقبة الحديثقة»إن كتاب السخاوي  ,7

 تاب طظقؿ-لؾبقصقري ك« اإلتحاف يف أصراف الؽتب العشرة»وكتاب  ,8

 صقيف وخرايف كبقر-« الحاشقة طؾك تػسقر الجاللقـ»إن الصاوي صاحب  ,9

 لألمقر ابـ ماكقٓ-« اإلكؿال»أحسـ كتاب يف الؿمتؾػ والؿختؾػ  ,15

 ٓبـ رجب كتاب جقد-« شرح إربعقـ الـقوية»إن  ,11

 لإلسؿاطقؾل مـ أحسـ الؿستخرجات-« الؿستخرج»وكتاب  ,12

لؾدكتقر « ضقابط الجرح والتعديؾ»ب طـ كتا $وسئؾ  ,13

فؼال: هق كتاب جقد، والدكتقر شاب جقد، ولق  الؾطقػ؟ العزيز آل طبد طبد

 كان يذاكر صؾبة العؾؿ لؽان لف مستؼبؾ يف العؾؿ-

كالهؿا ٓبـ الؼقؿ كتابان مػقدان « الػقائد»و« مػتاح دار السعادة»إن  ,14
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ا، وفقفؿا فؼف كثقر، وقؾ مـ الـاس مـ   يشتغؾ فقفؿا-جدًّ

والػقائد التل تتعؾؼ ببعض إمقر الشرطقة، مثؾ كقكات اإليؿان،  ثؿ قال:

 فنن ابـ الؼقؿ كثقًرا ما يقرد يف كتبف هذا الـقع مـ الػقائد-

ٕبل غالب التؿقؿل مـ « فرحة إكػس يف تاريخ إكدلس»إن كتاب  ,15

 أحسـ الؽتب يف تاريخ إكدلس-

 أكساب الـاس وقبائؾفؿ العالمة الؼؾؼشـدي-ـ ألػ يف مـ أحسـ مَ  ,16

إن الرد الذي كتبف صالح السـدي طؾك الحداد فقف فقائد وأشقاء  ,17

 مجؿؾة، وهذه إشقاء الؿجؿؾة قد تؽقن صريًؼا لؾخصؿ-

لؾجقهري فقف ُغـقة لؾـاس، وما فات « الصحاح»إن كتاب  ,18

 فالـاس يف غـك طـف-« الصحاح»

التل يف خؿسة وثالثقـ مجؾًدا ٓ يـبغل، « لػتاوىا»إن آطتؿاد طؾك  ,19

 وتحتاج إلك إطادة الـظر، وقد وجدت فقف تصحقًػا وتحريًػا-

 مؽتبة كامؾة- $لؾخالل « السـة»إن كتاب  ,25

 لؿا اشتؿؾ طؾقف مـ العؼقدة والػؼف والحديث وغقر ذلؽ- قؾُت:

الؿدرس إن محؿد العربل بـ التباين بـ الحسقـ القاحدي الؿغربل  ,21

إسعاف الؿسؾؿقـ والؿسؾؿات بجقاز »بؿدرسة الػالح بؿؽة خرايف، وكتابف 

ث حتك « الؼراءة ووصقل ثقاهبا إلك إمقات كتاب ٓ يجقز أن يؼرأه إٓ محدِّ
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 يؿقز بقـ إحاديث التل فقف، وهذا الؽتاب يـبغل أن يحرق-

أحد يف مطبعة بقٓق وهبامشف كتاب « تػسقر ابـ جرير»صبع كتاب  ,22

الـقسابقريقـ، وهق كتاب تصقف باصؾ، صبعف هبامش هذا التػسقر بعض 

 الؿصريقـ ٕكف يعجبفؿ-

رب أم »لؾزمخشري الؿثؾ الؿعروف: « الؽشاف»طؾك كسخة  كتبُت  ,23

لؾزمخشري ُصبع معف « الؽشاف»ثؿ قال: وذلؽ أن كتاب «- لقٓ ابـفا صؾؼت

اشرتيت كسخة مـ لؾحافظ ابـ حجر، ف« تخريج أحاديث الؽشاف»كتاب 

 بسبب هذا الؽتاب-« الؽشاف»

كتب العالؿ إسؿاطقؾ بـ إسحاق الؿالؽل مػؼقدة كؾفا، ٓ يقجد  ,24

 وهق صغقر-« الصالة»مـفا سقى كتاب 

طالؿ سؾػل، إكؿا شرحفا « طؼقدة ابـ أبل زيد الؼقرواين»لؿ يشرح  ,25

 إشاطرة-

وغقرها مـ « جقهرة التقحقد»و« الصغرى»و« السـقسقة الؽربى» ,26

طؼائد إشاطرة التل ُألِّػت يف الؼرون الؿتلخرة، هذه الؿملػات لقست طؾك 

بقة-  العؼقدة إشعرية الصرفة إكؿا هل خؾقط مـ آطتزالقة والُؽالَّ

بقن بـ ,27 ٕبل « الؿؼآت»و« اإلباكة»إن إشاطرة الؿتلخريـ يُؽذِّ

 وإكؽارهؿ باصؾ-الحسـ إشعري، ويـؽرون ثبقهتا طـف، وتؽذيبفؿ 
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إن ما صـعف اإلمام ابـ الؼقؿ مع أبل إسؿاطقؾ الفروي وذلؽ يف  ,28

ْقخ « شرحف لؿـازل السائريـ» مـ آطتذار لف صحقح، يقاَفؼ طؾقف، أما اكتؼاد الشَّ

 حامد الػؼل اإلمام ابـ الؼقؿ اطتذاره لإلمام أبل إسؿاطقؾ فاكتؼاد خاصئ-

 كتاب يف الدكقا- إن الؽتاب إخضر الؿعروف أخبث ,29

حشد فقف كؾ خرافة يف بالد إفريؼقا « أخبار الؿؾثؿقـ»إن كتاب العتقؼ  ,35

 طؾك أهنا مـ الديـ، والعتقؼ لقس لف اصالع طؾك العالؿ، إكؿا اصالطف محصقر-

 لؾذهبل ٓ يقجد مثؾف-« تاريخ اإلسالم»إن  ,31

ام أحؿد، ثبت طـدي أكف لإلم« الرد طؾك الزكادقة والجفؿقة»كتاب  ,32

 والبعض ٓ يثبتف لإلمام-

الؽتب التل تـسب لإلمام أحؿد أكثرها إمالءات أمالها طؾك  ,33

مملػ « السـة»هذان الؽتابان كتبفؿا بقده، و« السـة»وكتاب « الؿسـد»تالمقذه، و

 صغقر وكبقر-

الؿـسقب لإلمام أحؿد الصحقح أكف لقس مـ « الصالة»كتاب  ,34

 دي كسخة مـف-مملػاتف، وهذا الؽتاب طـ

لإلمام أحؿد، « اإليؿان»لؿ كجد كتاًبا مستؼالًّ يحؿؾ اسؿ كتاب  ,35

لؾخالل، ومسائؾ « الجامع»ضؿـ  ةوإكؿا الؿقجقد مـ مسائؾ اإليؿان مدوك

 اإلمام أحؿد ٓ تخؾق مـ مسائؾ يف العؼقدة ما طدا الؿسائؾ لعبد اهلل ابـف-
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« مسائؾ الؽقسج»ؿد أجؿعقا طؾك أن أكرب الؿسائؾ طـ اإلمام أح ,36

 حقث إن فقفا أكقاًطا مـ العؾقم-

لؾسققصل، وذلؽ « الجامع الصغقر»ما طؿؾف أخقكا إَْلَباكِل يف كتاب  ,37

مـ ققلف طـ إحاديث: ضعقػ أو صحقح، بدون ذكر سبب الضعػ أو الصحة 

طؿؾ غقر صحقح- فؼال أحد الحاضريـ: يا شقخ، إكف يحقؾ، فؼال القالد: 

 تؽػل-اإلحالة ٓ 

 أحسـ كتاب يف فضائؾ مؽة كتاب الػاكفل: ٕكف أقدمفا- ,38

 لإلمام مالؽ يؿتاز بؽثرة أثار فقف-« الؿقصل»كتاب  ,39

 لؾشافعل-« إم»لؾبقفؼل فرع مـ كتاب « الســ وأثار»كتاب  ,45

مؾلء بالؿقضقطات، وأغؾب أدلتف أحاديث « إطالء الســ»إن كتاب  ,41

 كذب أو ضعقػ-

ؾ أربعقـ سـة أغؾب كتب الحديث صبعفا الفـقد، وكذلؽ كتب قب ,42

القهاب، والسبب يف ذلؽ أن طؾؿاء كجد كاكقا  ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ وابـ طبد

يالققن شدة يف العقش وكثرة يف الػتـ، فؽاكقا يلخذون كتبفؿ معفؿ إلك الؿطابع 

 الفـدية فقطبعقهنا هـاك، والفـقد ٓ يعتؼدون ما فقفا-

 -الدارقطـل كتاب يف أفراد إحاديث كتاب الحافظ أكرب ,43

لألصػفاين ٓ يجقز الـؼؾ مـف: ٕن صاحبف رافضل « إغاين»كتاب  ,44
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 ٓ يعرف الحديث-

 لؾؿروزي كتاب طظقؿ-« قدر الصالة»كتاب  ,45

لؾػخر الرازي ما هق إٓ إضفار لعضالتف وكشر « تػسقر الؼرآن»كتاب  ,46

 لػؾسػة والؿـطؼ-لصـعتف، يعـل بصـعتف ا

لؾزبقدي يـدر لف مثقؾ يف هذا « إتحاف السادة شرح اإلحقاء»كتاب  ,47

 الزمـ الؿتلخر يف التقسع يف تخريج إحاديث-

 «-إزهر»إن الُؿـاوي فاتف كثقر مـ إحاديث يف كتابف  ,48

 ؾؼرآن-لإن سقد قطب استعؿؾ صريؼ إدباء يف تػسقره  ,49

لؾؼاضل طقاض كتاب طظقؿ يف « قارمشارق إك»إن كتاب  ,55

 مقضقطف-

ْقخ حؿاد األكصاري »األول يف  وقال طبد الؿجؿقع يف ترجؿة الؿحدث الش 

 (:212-222/ص0)ج« وسقرتف وأققالف

 لإلمام أحؿد-« الؿسـد»يـبغل أن يحػظ  ,1

 قارة آسقا أفضؾ الؼارات ٕهنا مركز إكبقاء- ,2

 لق طؿؾ فقفا رسالة طؾؿقة لؽان جقًدا-« تاريخف الؽبقر»أحاديث البخاري يف  ,3

 كتب الحديث كثقرة لؾغاية مطبقطة ومخطقصة- ,4
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 يؼقلقن الققم: تحرير الؿرأة، بؾ هق تخريب الؿرأة- ,5

 الذي يؼرأ مـ الؽتب وٓ يؼرأ طؾك العؾؿاء يف تخصصاهتؿ يسؿك صحػقًّا- ,6

 ولة لؿ يـتشر-العؾؿ ٓ يـتشر إٓ طـ صريؼ الدولة، فنذا لؿ تـشره الد ,7

لؾغزالل مـ التصقف والبدع وغقر « اإلحقاء»ٓ تعبد اهلل بؿا يف كتاب  ,8

 ذلؽ مؿا ٓ يقافؼ الؼرآن والسـة-

طؾؿقا العقام بلسؾقب لقِّـ، فنن هذا إسؾقب الؾقِّـ سبب لتؽقيـ أمة  ,9

 صالحة تدطق غقرها-

طـ  حديث أبل سعقد الخدري يف مراتب إمر بالؿعروف والـفل ,15

ا مـ يػؼفف يف هذا الزمان مـ الدطاة-  الؿـؽر قؾقؾ جدًّ

 ٓ يـبغل العجؾة بالتللقػ، بؾ طؾقـا بالتلين والقرع- ,11

صالب العؾؿ إذا كان يجؿع بقـ التدريس والتللقػ فنن ذلؽ يـػعف كثقًرا،  ,12

ب- ا، وإذا لؿ يقجد أحد مـفؿا يصبح غقر كشقط، وهذا مجرَّ  ويؽقن كشقًطا جدًّ

ر بالزواج، فنن الؿرأة سبب يف قؾة الطؾب- ,13  ٓ يـبغل لطالب العؾؿ أن ُيبؽِّ

أرى أن يؼقم صالب العؾؿ بنفراد أسؿاء الؽتب « الرسالة الؿستطرفة» ,14

التل يف هذه الرسالة، ويؽتب أمام الؿطبقع مـفا: مطبقع، والؿخطقط: 

 مخطقط، واهلل أطؾؿ-

اد يؽشػقن لصاحب الـعؿة طقق ,15  بف-الُحسَّ
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 لق كان طدوك كؿؾة فال تـؿ لف- ,16

 أي: ٓ تغػؾ طـ طدوك لق كان حؼقًرا- قؾت:

إن هذه الدولة السعقدية قد طؿؾت بشلء مـ ققل طؿر بـ  ,17

الف:  طبد  «-اصرفقا الرواتب طؾك العؾؿاء حتك يشتغؾقا بالعؾؿ»العزيز لُعؿَّ

 ٌف-ٓ تؼربقا جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، فؽؾ ما طـدهؿ ُشبَ  ,18

أكا أوصل بالتعؾؿ، وٓ يجقز ٕحد أن يتؽؾؿ فقؿا لقس مـ تخصصف  ,19

 مـ العؾقم-

إن الرتوي والتلين يف صالب العؾؿ يزيدان يف طؼؾف، وإن صالب العؾؿ  ,25

ؾ فقؿا ٓ يعـقف وٓ يعرفف-  الصغقر العؼؾ والسـ يضقع إمة إذا تدخَّ

 كؾ مـ صعـ يف السـ يؽثر كسقاكف- ,21

 ثر ما ُكتب وما أقؾ ما ُقرئ-ما أك ,22

 التدرج يف أصقل الػؼف: ,23

 لؾسبؽل-« جؿع الجقامع» ,لؾشقكاين « إرشاد الػحقل» ,لؾجقيـل « القرقات»

ر لؾتللقػ والـؼد يف طصركا هذا كثقر مـ الشباب، وأغؾبفؿ بؾ تصدَّ  ,24

ؿ كؾفؿ لقس أهاًل لؾتللقػ وٓ الـؼد: لعدم مخالطتفؿ ٕهؾ العؾؿ واستشارهت

 حب الظفقر- ,لفؿ، والدافع لفؿ أمران: التؽسب 
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 قال الذهبل: كؾ مـ يطعـ يف السـ يؽثر كسقاكف- ,25

طؾقف أن يؼرأ الؼرآن »إن فالًكا محسقد، قال: كان القالد إذا ققؾ لف:  ,26

 «-فنكف يذهب الحسد

 الدكقا دروس- ,27

 ـ أراده جؿؾة فاتف جؿؾة-إن العؾؿ مَ  ,28

أفريؼقا يؼقلقن لؾطالب: هؾ تريدون أن يبارك لؽؿ يف إن الؿشايخ يف  ,29

لؾحريري، وذلؽ ٕن الحريري دطا، « مؾحة اإلطراب»اقرءوا  :طؿؾؽؿ؟ إًذا

 وغقره لؿ يدع-

 أي: دطا اهلَل أن يبارك لف يف مـظقمتف هذه- قؾت:

إن بعض الخرافققـ ألَّػ كتاًبا فـسبف إلك أحد أهؾ العؾؿ الؽبار، ومـ  ,35

 وهق مطبقع- ،الؿـسقب لؾشاصبل« وىالػتا»ذلؽ 

 إن صالب العؾؿ فؼراء- ,31

يـبغل لؾؿحؼؼ أن يؽتب مؼدمة يف أول الؽتاب الذي يحؼؼف يذكر  ,32

 فقفا مـفجف الذي يسؾؽف يف التحؼقؼ-

إن الدولة كإسد، فنن إسد إذا لؿ تتحرش بف ٓ يمذيؽ، وإذا  ,33

 تحرشت بف آذاك-

يصقر شابًّا بخالف الذي معف واحدة أو إن الؿتزوج بلربع كسقة  ,34
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 اثـتان أو ثالث-

 هق البخاري طـد الؿالؽقة، يعـل الؿتلخريـ مـفؿ-« مختصر خؾقؾ» ,35

 إن العؾؿ كثقر والعؿر قصقر- ,36

 ؽإن ياققت الحؿقي ٓ يعرف شقًئا، وذلقال أحد الطؾبة لؾقالد:  ,37

ال لف القالد: ٓ تؼؾ: ٓ ان، فؼبَّ ٕكف أخطل يف ضبط إحدى الؼرى، واسؿفا ُخ 

 يعرف شقًئا، بؾ قؾ: فاتف شلء-

 إن صريؼة أهؾ العؾؿ كثرة الؼراءة- ,38

إن إمر الؿستغرب أن الؽتب الستة لؿ يشرحفا أحد مـ العؾؿاء  ,39

السؾػققـ، فؾق أن شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة أو ابـ الؼقؿ وكحقهؿا مـ طؾؿاء 

ٕخرجقكا مـ ضؾؿات كعاين مـفا، يعـل السؾػقة شرحقا أحد هذه الؽتب الستة 

 القالد: ضؾؿات إشعرية والؿعتزلة وغقرهؿ مـ الؿبتدطة-

 إن الـساء امتزن يف هذا الزمان بالـشاط وآستعداد لؾبحث- ,45

 وإكؿا يـؼصـا العؿؾ- ،كحـ أن ٓ يـؼصـا العؾؿ ,41

 إن مقدان الدطقة يجب أٓ يدخؾ فقف إٓ أهؾ البصقرة- ,42

يجب طؾك صالب العؾؿ أن يعرف سقرة السؾػ ويتبعفا، وإن طصركا  ,43

 هذا ابتؾل بعدم دراستف لسقرة السؾػ-

ٓبـ مالؽ ُكػل الـحق كؾف، كؿا قال ابـ مالؽ « إلػقة»إن مـ حػظ  ,44
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 يف آخرها:

 فأحصىىىك مىىىـ الؽافقىىىة الخالصىىى

 

 فْ ـىىك بىىال خصاصىىغكؿىىا اقتضىىك  

 طدم سمالفؿ أهؾ العؾؿ بالؼرآن إن الـاس ما أضؾفؿ طـ الفدى إٓ ,45  

 والسـة-

يجب أن يستػقد الـاس مـ العؾؿاء الؿقجقديـ  ،إن العؾؿ سقذهب ,46

 الققم قبؾ أن يذهبقا، وطؾك الشباب أٓ يتدخؾقا فقؿا ٓ يعـقفؿ-

حدثقا الـاس بؿا : »ڤالعقام ُيعؾِّؿفؿ العؾؿاء طؾك حد ققل طؾل  ,47

ب اهلل  ، ويجب طؾك العؾؿاء أٓ يدخؾقهؿ «ورسقلف؟!يعرفقن، أتريدون أن يؽذَّ

 يف الؿتاهات-

َتحُدث »العزيز:  كثقًرا ما يؽرر ققل طؿر بـ طبد $كان القالد  ,48

، ويؼقل: هذا مروي طـ طؿر بـ «ِر ما أحدثقا مـ الػجقردْ بؼَ  لؾـاس أقضقةٌ 

 العزيز- طبد

 ة السؾػقة-هذه الدولة السعقدية هل الباققة الققم لخدمة العؾؿ والدطق ,49

 صدق ورب الؽعبة- قؾت:

 إن اإلكسان إذا اطتاد طؾك أمر فؿـ الصعب إبعاده طـف- ,55

 (:0/206« )الؿجؿقع»تابع الػقائد مـ 

 الؿقجقد أن مـ كتب العؾؿ يغـل طـ الؿػؼقد- ,1
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 ف، وطـدي كتاب يف معالجة الـسقان-ـُّ آفة العؾؿ الـسقان، وخاصة لؿـ كرب ِس  ,2

يجب أن يؽقن ُكصب طقـ  «سؿْ َخ  ًسا قبَؾ ؿْ َخ  ؿْ ـِ تَ غْ ا»إن حديث:  ,3

 القاحد مـا-

 إن قارة آسقا هل أم الدكقا، وذلؽ ٕن إكبقاء كؾفؿ مـفا- ,4

 إن الغزو الػؽري أخطر غزو- ,5

 ٓ تؼرأ الؽتب التل يؽثر فقفا الشذوذ العؾؿل- ,6

قبؾ أن يـبغل لطالب العؾؿ أن يشتغؾ بجؿع الػقائد وآستػادة مـفا  ,7

 يذهب طؿره بال فائدة فقتعب-

إن الردود ٓ يصح أن يتصدر لفا أي أحد، إكؿا يتصدر لفا مـ مارس  ,8

العؾؿ وصال طؿره فقف، وٓ يجقز أن تؽقن الردود بقـ أتباع السؾػ، بؾ الرد إكؿا 

 يؽقن طؾك مـ خالػ طؼقدة السؾػ-

مـ الـسقة كان يتصؾ بف أثـاء جؾقسف يف الؿؽتبة يف الؿـزل كثقر  ,9

يسللـف، وكان يتعجب ويؼقل: ما كـا كظـ أن يليت زمان يسلل الـساء فقف طـ 

 تحضقر الدكتقراه والؿاجستقر، وما هذا إٓ أمر طجقب-

 العؾؿ بدون هؿة ٓ يليت- ,15

الذي اتخذه الـاس يف هذا الزمان مـ إخراج الجـل مـ الـاس لؿ  ,11

صحت بعض مـ اشتغؾ هبذا إمر يؽـ هذا إمر معفقًدا مـ السؾػ، وقد ك
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برتكف، وقبؾ هذا الققت بؼؾقؾ ما كـا كسؿع أن رجاًل تؾبَّس بف شلء مـ الجـ إٓ 

 الـادر، بخالف هذا الزمان-

أمراض الؼؾقب قسؿان: شبفة، وشفقة- ومرض الشبفة كػر،  ,12

 ومرض الشفقة معصقة-

 دم البعقضة طـد الـصقرية أكثر حرمة مـ دم الؿسؾؿ- ,13

إن الدولة السعقدية لفا الحظ إوفر يف هذا الزمان بـشر العؾؿ،  ,14

 وطؾقؽؿ الدطاء لفا بالـصر طؾك جؿقع إطداء-

 الطريؼة يف الدراسة: -12

اًل: فتح »حػظ الؼرآن الؽريؿ، ثؿ تعؾؿ التقحقد، وذلؽ مـ خالل كتاب  أو 

لمجري،  «الشريعة»، وهق كتاب لؿ يملػ مثؾف، ومـ كتب التقحقد: «الؿجقد

، ثؿ طؾك صالب العؾؿ أن يـظر يف الؿذاهب الػؼفقة، ولقؽـ «العؼقدة القاسطقة»و

ولقعؾؿ أن التعصب مذمقم، وهق طبادة لغقر اهلل تعالك ، مذهبف فقفا الدلقؾ

 يستتاب صاحبف-

 إن فتـة الخؾقج أحدثت سؽقًكا وكساًل يف صؾبة العؾؿ وغقرهؿ- ,16

مضطرب اضطراًبا كبقًرا جديًدا، لؿ إن هذا الزمـ الذي كحـ فقف  ,17

 كؽـ كعرفف مـ قبؾ-

ُب يف طؾؿف مـ أهؾ العؾؿ ٓ يدل ذلؽ طؾك أكف لقس كقن العالِ  ,18 ؿ ُيَتَعؼَّ

 بعالِؿ-
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إن هذا الزمان يذكر فقف الصحقة، وهل لقست بصحقة، وإكؿا غػؾة  ,19

 طـ العؾؿ وصؾبف-

اء، وقد كشرت طؾؿ إن هذه الدولة لفا فضؾ كبقر طؾك العؾؿ والعؾؿ ,25

السؾػ يف الداخؾ والخارج، فجزاها اهلل خقًرا، فؾق استعرض اإلكسان أحقاَل 

ـ خدم العؾؿ مثؾفا، فلفريؼقا أهؾفا يف الغالب أشاطرة ؿ الققم ما وجد مَ العالَ 

كالبقة، والفـد أحـاف ماتريدية، والقؿـ معتزلة زيدية، وهمٓء الثالثة هؿ أكثر 

ف الؿاتريدية أخذوا بـصقب إسد يف الؽثرة وآكتشار الـاس الققم، وإحـا

لة العثؿاكقة، والعؾؿ ومـف العؼقدة يتبع وٕهنؿ كاكقا هؿ الحؽام، يعـل زمـ الد

الدولة، وبدون دولة فال طؾؿ، وإن السبب يف اكحراف الـاس طـ العؼقدة السؾػقة 

 هق همٓء الػرق-

العباسقة قامقا بتحريػ  إن إحـاف لؿا تقلقا الؼضاء يف طصر الدولة

العؼقدة السؾػقة وإبعادها طـ الؿجتؿع، وإبدالفا بعؼقدة الؿعتزلة الجفؿقة، 

 وكاكت العؼقدة قبؾفؿ هل العؼقدة السؾػقة الصافقة-

 ـ العؾؿاء وغقرهؿ-ـ ٓ َيِفؿ مِ قؾ مَ  ,21

لشقخ « القاسطقة»، و«فتح الؿجقد»لمجري، و« الشريعة»إن كتاب  ,22

 لؾصابقين، هذه إربع تؽػل لطالب العؾؿ يف العؼقدة-« إلباكةا»اإلسالم، و

إن كتب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة ٓ يـبغل أن يؼرأها إٓ صؾبة العؾؿ  ,23

 إققياء الذيـ يػفؿقن-
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ػ يف أي فـ مـ الػـقن العؾؿقة ولؿ يـظر فقف أهؾ العؾؿ إن الذي ألَّ  ,24

 ـشر-الؿعاصريـ لؾؿملػ فقؼرضقه فنكف ٓ يصؾح لؾ

إن الذيـ يؼقلقن: إن العؾؿاء يف هذا العصر ٓ يػؼفقن القاقع، قد  ,25

 أخطئقا يف ققلفؿ، وهذه طبارة ٓ تـبغل-

 إن طادة تؼبقؾ الرأس هذه طادة سقئة- ,26

إن والل العراق صدام حسقـ ٓ ُأَشبُِّفف بالحجاج والل العراق  ,27

اج خقر مـف مرات ومرات-  قديًؿا، فنن الَحجَّ

 إن الـسقان يطرأ مـ أمريـ: الؿرض، والفرم- ,28

 إن هذه الدولة السعقدية هل الدولة التل بؼقت لإلسالم وخدمتف- ,29

« الؿجؿقع لترجؿة الؿحدث حؿاد األكصاري»تابع فقائد مـتؼاة مـ كتاب 

 (:623 -280األول األكصاري )ص البـف طبد

 صالب العؾؿ ٓ يؽقن إٓ فؼقًرا- ,1

ؤن طؾك بقعفا-إن الـاس الق ,2  قم يبقعقن كتبًا فاسدة لؿ يؽـ يف السابؼ يتجرَّ

إن إحداث الققم يؽتبقن قبؾ أن يـضجقا، وأكا كصحتفؿ وقؾت لفؿ:  ,3

 ٓ تؽتبقا حتك تـضجقا-

 الغػؾة أخت الـسقان- ,4
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 إن همٓء الحزبققـ يؽػرون الـعؿة- ,5

 إن التؾؿقذ طؾك طؼقدة شقخف- ,6

 خؿقـل وصدام أفسدت طؾك الـاس كثقًرا-إن فتـة جفقؿان وال , 7

 إن تعؾؿ الؾغة العربقة يؾزم صالب العؾؿ- ,8

يف الـحق، فنكؽ إذا حػظتفا ففؿتفا، وإن لؿ « ألػقة ابـ مالؽ»احػظ  ,9

 تحػظفا لؿ تػفؿفا-

إن هذا الزمان الذي كحـ فقف أسؿقف طاَلؿ الـقم، أو طصر الـقم،  ,15

 والسبب يف ذلؽ الرفاهقة-

 ا رأى أحد مـ طالِؿ خطل ٓبد أن يؾتؿس لف طذًرا-إذ ,11

أوصقؽؿ بتؼقى اهلل يف »كان القالد كثقًرا ما يقصل صؾبة العؾؿ بؼقلف:  ,12

ۋ  ﴿السر والعؾـ، واحرص طؾك العؾؿ، فنن العؾؿ شرف لصاحبف، قال تعالك: 

 -[08]فاصر:  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې

 اهلل، فؽؾـا طباد اهلل- ف أبـاء فؽـقتف: أبق طبدكؾ مـ لقس ل ,13

قال القالد: إن هذا الزمان الذي كحـ فقف وأكتؿ فقف زمان يستعاذ باهلل  ,14

مـف، فنن الػتـ فقف لقست كالػتـ السابؼة، كحق فتـة خؾؼ الؼرآن والتلويؾ 

هل والتحريػ والتلويؾ والتعطقؾ وغقر ذلؽ مـ البدع، بؾ إن الػتـة يف زماكؽؿ 

ا، وتركفؿ مذبذبقـ بقـ ذلؽ ٓ إلك  إخراج الؿسؾؿقـ مـ اإلسالم إخراًجا تامًّ
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 اإلسالم وٓ إلك غقره، فاهلل الؿستعان-

يف مصطؾح الحديث لؾحافظ « الـخبة»لق اشتغؾ صالب العؾؿ برسالة  ,15

ًٓ جقًدا ٓستغـك أو كاد طـ  ، وذلؽ أن الحافظ جؿع «إلػقتقـ»ابـ حجر اشتغا

 الؿختصر الؼقاطد العامة-يف هذا 

ْقخ حؿاد األكصاري فقؿـ طاصرهؿ مـ أهؾ العؾؿ العؾؿاء  ومؿا قالف الش 

 (:631-211/ص0فقؿا كؼؾف طـف ابـف )ج

ْقخ الزهراين « العؾؿاء إماجد يف زهران وغامد»صاحب كتاب  ,1 الشَّ

 -كان كشقًطا يف صؾب العؾؿ طـد صؾبـا لف سقيًّا طؾك العؾؿاء بؿؽة الؿؽرمة

التباين الؿغربل طالؿ كبقر كـت أجؾس طـده، كاكت لف حؾؼة طؾؿقة يف  ,2

 الؿسجد الحرام-

ْقخ طبد ,3 اهلل كصقػ كان مـ إطقان ومـ كبار تجار جدة،  إن الشَّ

 وكاكت طـده مؽتبة كبقرة فقفا الؿطبقع والؿخطقط-

فؼؾت لف: متك « صحقح ابـ حبان»أحؿد شاكر أططاين تحؼقؼف لؽتابف  ,4

ـتفل يا شقخ؟ ثؿ قؾت: وكقػ يـتفل وأكت يا شقخ تعؿؾ يف أكثر مـ كتاب يف ي

وغقر « صحقح ابـ حبان»وابـ جرير والرتمذي و« الؿسـد»آن واحد: تعؿؾ يف 

ذلؽ؟ فؼال لل: أكا أطؿؾ يف كتاب ثؿ أدخؾ يف غقره ٕين أريد أن أسرتد الـشاط 

 -هـ(1376يف الدخقل يف غقره، ثؿ قال: وهذا الحقار سـة )
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طؿار الجزائري شقخل، قؾت لف: أريد أن تؽتب لل ترجؿة لـػسؽ  ,5

ر صقياًل، وكان رجاًل طظقًؿا، تسؾؿت مـف  وقد مات وهق يدرس يف الحرم وُطؿِّ

 ترجؿة لـػسف مـ يده-

ْقخ مـاع الؼطان كان ٓ يشتغؾ يف كتب الحديث- ,6  الشَّ

 هؿا-ٕكف كان متخصًصا يف التػسقر وأصقل الػؼف وغقر قؾت:

محؿد بـ الؿختار الشـؼقطل تؾؿقذي، درس يف الجامعة اإلسالمقة،  ,7

 وقد درستف وهق صالب طؾؿ جقد-

محؿد هذا دكتقر يف الجامعة اإلسالمقة، ومدرس يف الؿسجد الـبقي 

 الشريػ-

كان كثقر  ,رحؿة اهلل طؾقف,الرحؿـ الُؿعؾِّؿل القؿاين  شقخل طبد ,8

ا، يبحث يف أكثر مـ  كتاب يف وقت واحد، وكـت أجالسف يف مؽتبة البحث جدًّ

الحرمقـ، وكان يعطقـل كتًبا فقؼقل: ابحث طـ كذا، فؿا أجده فلططقف إياها 

 -هـ(1367فقؼقل لل: هذا هق، أيـ أكت طـف؟! هذا يف سـة )

 إسؿاطقؾ إكصاري ابـ طؿل- ,9

,ٕكف  :تؼل الديـ الفاللل أخرجف مـ الؿديـة أمقرها ابـ إبراهقؿ ,15

ْقخ تؼل الديـي يلمر بالؿعروف ويـفك طـ الؿـؽر بشدة، ثؿ طاش يف  ,عـل الشَّ

العراق بعد خروجف مـ الؿديـة وتزوج هـاك، وكان شاطًرا يؿتاز بؿقزات كادرة، 
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 وخػ بصره يف آخر طؿره حتك أصبح ٓ يرى-

القفقدية، وإلؿاكقة، واإلكجؾقزية، وإسباكقة،  وكان يعرف مـ الؾغات:

 ، حقث لق كان يف زمـ إصؿعل لَسؾَّؿ لف بلكف إمام يف العربقة، واهلل أطؾؿ-والعربقة

ْقخ محؿد ابـ طثقؿقـ يعد إماًما يف أبقاب الػؼف- ,11  الشَّ

دخؾت مؽة فرأيت حؾؼة حامد فؼل فرأيتف يف التقحقد السؾػل  ,12

 فجؾست طـده حتك أذان العشاء-

ْقخ محؿد بـ ُسَبقِّؾ كريٌؿ متعاو ,13  ن مع الـاس-الشَّ

ث طالؿ وهق شقخل- ,14  الُؿعؾِّؿل رجؾ محدِّ

 الرزاق حؿزة كان إمام الحرم الؿؽل- طبد ,15

اع لؽؾ ما وجد مـ كتب العؾؿ، سقاء يف  ,16 إن أبا تراب رجؾ جؿَّ

الحديث أو التاريخ أو غقره، كـت أصالع يف مؽتبتف، وكان ساكـًا يف غرفة صغقرة 

ْقخ السؾػل طبديف الحرم الؿؽل، وطـده مخطقص الحؼ  ات، وهق ابـ الشَّ

 الفاشؿل-

 درست سػر الحقالل يف كؾقة الشريعة بالجامعة اإلسالمقة- ,17

ْقخ محؿد أمان  ,18 ْقخ  ,رحمه اهلل تعالى,إن الشَّ تؾؼك العؾؿ مـ الشَّ

 الؼرطاوي، وقد كان كشقًطا يف صؾب العؾؿ متػقًقا فقف-

 إن البقصل أكرب طدو لؾسؾػ- ,19
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ؿعتف يؼقل لؾشقخ بؽر أبق زيد هاتػقًّا: قؾ لؾشقخ صالح الؾحقدان: س ,25

 إن محبؽؿ يسؾؿ طؾقؽؿ-

ْقخ طبد ,21  الؿحسـ العباد يـبغل أن َيؽتب طـف التاريخ- إن الشَّ

ْقخ حامد الػؼل فتح مدرسة التقحقد بالطائػ، وكشر كتب  ,22 إن الشَّ

ْقخ حامد مـ أحسـ ما ي ؽقن فقفا العؾقم بلكقاطف، السؾػ بؿصر، وإن مؽتبة الشَّ

 وقد استػدت مـفا-

ْقخ الزكداين مـ الزيدية، ولف طؼؾ كادر، وطـده فؾسػة وذكاء، وقد  ,23 الشَّ

 اجتؿعت بف مراًرا-

ْقخ شعقب إركموط فـل ٓ طؾؿل- ,24  إن الشَّ

 سؿعتف يؼقلفا أكثر مـ مرة- ،إن بشار طقاد معروف ممرخ ,25

ْقخ طبد ,26 بـ باز قاضًقا يف قرية الدلؿ، فرتك الؼضاء فقفا  العزيز كان الشَّ

 العزيز، وذلؽ ٕكف كان يؼضل بلن الطالق الثالث واحدة- بلمر مـ الؿؾؽ طبد

يضاهل طؿؾ الؿتؼدمقـ، وقد « الؿسـد»إن أحؿد شاكر طؿؾف يف  ,27

 أحسـ يف طؿؾف هذا-

 إن العالمة الطباخ الحؾبل محدث جقد- ,28

ف يعترب إماًما، وأطرفف معرفة جقدة، التؼقت إن الشقخ حسـقـ مخؾق ,29

 بف يف هذه البالد-
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إن أحؿد بـ حجر آل صامل كان أشعريًّا لؿا قدم طؾقـا يف الرياض،  ,35

 ا-فتـاوشتف العؼقدة السؾػقة مـ كؾ مؽان فلصبح سؾػقًّ 

ْقخ ما أضـ أن بريدة وطـقزة  ,31 ْقخ محؿد بـ إبراهقؿ آل الشَّ إن الشَّ

 ق طالؿ كبقر-ولدت مثؾف، وه

ْقخ طبد أققال القالد طؾك بعض الؽتب «: الؿجؿقع»إول يف  قال الشَّ

 (:714,759.ص2)ج

 ٓبـ الشفقد-« العؾؾ»كتاب « صحقح مسؾؿ»أول كتاب اكتؼد  ,1

 صقيف وخرايف كبقر-« الحاشقة طؾك تػسقر الجاللقـ»إن الصاوي صاحب  ,2

 لألمقر ابـ ماكقٓ-« لاإلكؿا»إن أحسـ كتاب يف الؿمتؾػ والؿختؾػ  ,3

 ٓبـ رجب كتاب جقد- «شرح إربعقـ الـقوية»إن  ,4

إن محؿد العربل بـ التباين بـ الحسقـ القاحدي الؿغربل الؿدرس  ,5

 بؿدرسة الػالح بؿؽة خرايف أطرفف-

 إن سقد قطب استعؿؾ صريؼة إدباء يف تػسقره لؾؼرآن- ,6

 لؾؿروزي كتاب طظقؿ-« قدر الصالة»كتاب  ,7

الؿجؿقع يف ترجؿة الؿحدث حؿاد »األول يف كتابف  قال الػاضؾ طبد

 (:062-031)ص« األكصاري وسقرتف وأققالف

 مملػاتف:
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ْقخ  :$ يف صدد ذكر بعض فقائد الشَّ

ْقخ طبد ,1 ج حديث أم  قال لل الشَّ العزيز بـ باز: أريد مـؽ أن ُتخرِّ

 الطػقؾ، وبقـف لـا، وقد فعؾت ما صؾبف مـل-

 -«ـام...يف الؿَ  ل ربِّ  رأيُت »الطػقؾ أولف: وحديث أم 

« اإلصابة»كتبت دفرتًا فقف تعؾقؿات طـ كقػ يتعامؾ الطالب مع  ,2

 لؾحافظ ابـ حجر-

الؽتاب الذي ألػتف حقل حديث الصقرة جؿعتف قبؾ أن أقػ طؾك  ,3

كالم شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة الؿطقل طؾك حديث الصقرة الذي هق ضؿـ كتابف 

 ، وكالم شقخ اإلسالم مائة صػحة-«سقس يف الرد طؾك الرازيكؼض التل»

لؼد ألػت كتاًبا يف الـؽاح، وسبب تللقػل لف أين قؾت: ٓ أدخؾ يف هذا  ,4

اإلفصاح فقؿا ورد يف »الؿقدان حتك أطؾؿ ما هق، قؾت: هذا الؽتاب اسؿف 

 «-الـؽاح

 «-الَبتُّ يف كؼض الطقاغقت الست»ألػت رسالة بعـقان:  ,5

ْقخ كاصر إَْلَباكِل التل أفتك هبا ر ,6 ا طؾك فتقى الشَّ أيت القالد يؽتب ردًّ

يف جقاز الطقاف بعد فسخ اإلحرام ثؿ العقدة إلقف يطقف، وقال القالد: هذه 

 الػتقى شاذة، وقد رددت طؾقف-

 -هـ(1364لؾحافظ ابـ حجر سـة )« تؼريب التفذيب»كظؿت مؼدمة  ,7
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تاب مـ الؽتب الستة، وذلؽ طـدما بدأت ألػت كتاًبا يف خصائص كؾ ك ,8

 «-مختصر خؾقؾ»، وكـت قبؾ ذلؽ أحػظ هـ(1367أشتغؾ يف طؾؿ الحديث )

ٓبـ رشد، وقد خرجت إحاديث « بداية الؿجتفد»لل تخريج لؽتاب  ,9

 وأثار التل يذكرها، بخالف الغؿاري يف تخريجف، فنكف لؿ يخرج أثار-

 -هـ(1367ألػتف سـة )« فجرةالزمرة يف أحؽام ال»كتابل  ,15

 «-الؼقل الؿختار فقؿا ورد يف الشعر الؿستعار» ألػت رسالة طـقاكفا: -11

 كتبت طـ كؾ العؾقم حتك الفـدسة والتـجقؿ- ,12

أكثر مـ ثالثقـ سـة، « البؾغة يف شققخ الطرباين»استغرق كتابل  ,13

 وذلؽ لعدم تقفر الؿراجع-

وضحت فقفا حال أبل الحسـ إشعري التل أ« اإلباكة»ألػت مؼدمة  ,14

وكشرهتا بعد صبعفا يف السقدان وسقريا ومصر ومالل وغقرها  هـ(1375سـة )

 مـ الدول-

أبطؾ اإلمام ابـ الؼقؿ الؿجاز يف خؿسقـ دلقاًل، ولؼد لخصتفا يف  ,15

 خؿسة أدلة-

مؼدمة »وسبب تللقػل يف طؾؿ ألؼاب الؿحدثقـ والؿختؾطقـ تدريس  ,16

 يف مصطؾح الحديث، وذلؽ بالرياض أثـاء إقامتل هبا-« حابـ الصال

 لؾتاج السبؽل حتك يسفؾ طؾل معرفتف-« جؿع الجقامع»كظؿت  ,17
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ْقخ الُؿعؾِّؿل  ,18  لؿا بدأت جؿع ألؼاب الؿحدثقـ ُأخربت بلن الشَّ

طـده كسخة مخطقصة مـ كتاب الحافظ ابـ حجر يف إلؼاب، فرحؾت مـ 

ْقخ الُؿعؾِّؿل القؿاين، فرأيت كسخة كتاب ابـ الرياض إلك مؽة فالتؼقت ب الشَّ

حجر، فرأيت أن كتاب الحافظ ابـ حجر لقس طؾك شرصل: ٕكف جؿع كؾ مـ 

طرف بؾؼب واشتفر بف وإن لؿ يؽـ مـ الؿحدثقـ، وأما جؿعل أكا ففق مـ 

 الؿحدثقـ فؼط-

الؿجؿقع يف ترجؿة الؿحدث حؿاد »األول يف كتابف  قال الػاضؾ طبد

 (:0/033« )ري وسقرتف وأققالفاألكصا

 ققلف يف العؾؿاء قبؾف:

ة اإلمام مالؽ وشدتف  ,1 مالؽ أصؾف يؿاين، وكان بعض صؾبتف لِحدَّ

 يضقػف إلك الؿغاربة ٕهنؿ هؿ الؿعروفقن بالحدة-

 إن اإلمام مالًؽا كاكقا ٓ يسللقكف هقبًة مـف، وكان فقف حدة- ,2

 أشعري-« التػسقر»الؼرصبل صاحب  ,3

 وٓ محدث- ,أيًضا,لعجؾقين كاقؾ ولقس بؿحؼؼ ا ,4

صديؼ حسـ خان مـ العؾؿاء الؽبار، وهق الذي أدخؾ العؼقدة  ,5

 السؾػقة والحديث إلك الفـد-

 إن السققصل لؿ يؽـ مثؾف يف آصالع- ,6
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ابـ حزم قؾَّ أحد مـ إشاطرة يقازيف يف العؾؿ والػؼف، وهق مع ذلؽ  ,7

 جفؿل جؾد-

 كؾؿة تركقة وهل رتبة طسؽرية-ُقْطُؾقبغا:  ,8

 قال الػقروآبادي: إكف مـ ذرية أبل بؽر الصديؼ، فلكؽروا طؾقف ذلؽ- ,9

أشد الـاس تحاماًل طؾك الغزالل الؿالؽقة، ومـفؿ الطرصقشل  ,15

 والؿازري والؼاضل طقاض-

هق فؼقف، ولف استعداد بالتؽؾؿ يف العؾقم « الػتاوى الحديثقة»صاحب  ,11

 مشارك يف العؾقم، وهق ابـ حجر الفقتؿل-إخرى، يعـل 

 الػارابل فقؾسقف كبقر- ,12

أبق مـصقر البغدادي رئقس طؾؿ الؽالم يف زماكف، وهق شقخ أبل  ,13

 الؿعالل الجقيـل-

 ابـ خقيز مـداد أبق بؽر البغدادي ققلف يف الؿذهب الؿالؽل ضعقػ- ,14

 الحافظ ابـ طساكر أشعري الؿعتؼد- ,15

ل أحسـ مـ خط الحافظ ابـ حجر، وخط ابـ حجر خط السققص ,16

 الفادي، وخط ابـ تقؿقة رديء، رحؿة اهلل طؾقفؿ- أحسـ مـ خط ابـ طبد

 الفادي هق ابـ الؿربد- ابـ طبد
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إن أبا حامد الغزالل ٓ مثقؾ لف يف الػؾسػة والتصقف والػؼف الشافعل  ,17

 يف زماكف-

البغدادي مـ آطتؼاد، إن ابـ الجقزي يؽره ما كان طؾقف الحافظ  ,18

ويذم الخطقب بسبب اطتؼاده، وذلؽ أن ابـ الجقزي يرى أن اطتؼاد الخطقب 

حـبؾل مخالػ لؿا كان طؾقف اإلمام أحؿد وأصحابف، وأن الذي هق طؾقف هق 

 الؿقافؼ ٕحؿد وأصحابف-

وابـ الجقزي مخطئ، ولؿ يؽـ طؾك طؼقدة اإلمام أحؿد،  ثؿ قال القالد:

 معتزلقًّا بسبب ابـ َطؼقؾ وغقره- بؾ كان أشعريًّا

 يدل طؾك صقل باطف وَكَػِسف يف التللقػ-« الحاوي»كتاب السققصل  ,19

 إن الخطقب البغدادي قد كتب يف كؾ أكقاع طؾؿ الؿصطؾح- ,25

ْقخ محؿد بـ طبد ,21 القهاب يف بعض كتبف ٓ ُيػفؿ بسرطة:  كالم الشَّ

يػفؿقا، فؾفذا يـبغل التَّريُّث طـد ٕكف يؽتب يف بعضفا لؾعقام ويخاصبفؿ حتك 

 قراءة بعض ما يؽتبف، فال يستعجؾ يف الػفؿ، واهلل الؿقفؼ-

القهاب كتاب كادر مثؾف يف هذا  لؿحؿد بـ طبد« التقحقد»كتاب  ,22

 الزمان-

َد التقحقد يف الؼرون القسطك، ثؿ  محؿد بـ طبد ,23 القهاب يعترب مجدِّ

ْقخ مـ أط ظؿ الحركات اإلسالمقة: ٕن الشرك مـ أقبح قال القالد: حركة الشَّ
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الذكقب وأطظؿفا، ثؿ قال القالد: يـبغل أن كعتـل بؽتبف، ثؿ قال: ويف الحؼقؼة لؿ 

 يملػ مثؾف يف هذا الباب طؾك حسب طؾؿـا-

 إن الذهبل بذل مجفقًدا جبَّاًرا يف رجال الحديث- ,24

ٍـّ « الؿغـل»إن ابـ قدامة صاحب  ,25 ٓ يحسـف، وهق  يف الػؼف دخؾ يف ف

روضة »أصقل الػؼف، وقد كتبت مالحظات كثقرة طؾك كتابف يف أصقل الػؼف 

، وهق ٓ يحسـ «الؿستصػك»، فابـ قدامة أراد أن يختصر كتاب الغزالل «الـاضر

هذا الػـ فلتك بالعجائب، وقد أحسـ ابـ بدران حقث طؿؾ حاشقة جقدة طؾك 

 كتاب ابـ قدامة يف أصقل الػؼف-

شرح »صاحب ,والـقوي  ,«التػسقر»صاحب ,ؼرصبل إن ال ,26

 أشعريان طؾك العؼقدة إشعرية- ,«صحقح مسؾؿ

 إن اسؿ الـسائل فقف أربعة ألػاظ، ثؿ ذكرها، ُتـطؼ وٓ ُتؽتب- ,27

الشقكاين أصؾف زيدي، وكذلؽ الصـعاين، ولؽـ أخذوا كتب أهؾ  ,28

 ت زيديتفؿ-السـة فـظروا فقفا وطرفقها جقًدا وقرءوها، ولفذا خػَّ 

السقاغل طالؿ كبقر مـ القؿـ، وهق زيدي، ولؽـ مـ الطائػة الزيدية  ,29

 التل اطتدلت-

الخطابل فقف كقع مـ آضطراب يف العؼقدة السؾػقة: ٕكف درسفا  ,35

 طؾك أكاس لقسقا بذلؽ، فال يصح آشتغال بؽتبف يف العؼقدة-
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بعالؿ، بؾ هق مـ إن كقن ابـ حزم ضاهريًّا لقس معـاه أكف لقس  ,31

العؾؿاء، وإن ابـ حزم طؾقف مالحظة، وهل: أكف جفؿل معتزلل يف العؼقدة، 

والسبب يف ذلؽ: أكف أول ما درس الػؾسػة، فعـدما جاء إلك الؼرآن والسـة 

لتعؾؿفا أخذ ُيدخؾ الػؾسػة فقفؿا، فؽان يعرض الؼرآن طؾك الػؾسػة، فنن 

هؽذا جؿقع الػرق الضالة، فنهنا خالػ الؼرآن الػؾسػة لؿ يلخذ بالؼرآن، و

 تعؾؿت الػؾسػة قبؾ الؼرآن-

ما شاء اهلل وٓ »إن اإلمام مالًؽا كان يؽثر أن يؼقل يف بداية درسف:  ,32

 «-ققة إٓ باهلل

ؾد مـ أفضؾ العؾؿاء الذيـ خرجقا مـ خْ إن الحافظ بؼل بـ مَ  ,33

ف «ؿدمسـد اإلمام أح»الؿغرب إكدلسل، وهق سؾػل، وقد قام بجؿع  ، وضؿَّ

وهق يف صبؼة البخاري، وسبب ضقاع شخصقة هذا اإلمام الحافظ: « مسـده»إلك 

 «-تػسقره»، و«مسـده»ضقاع 

إن السبؽل تاج الديـ خرايف مؼؾد ٕبقف، وهق أشعري طاقٌّ لشقخف  ,34

 الحافظ الذهبل-

إن اإلمام الشعبل كان أطؾؿ طصره بالرافضة، وكادوا أن يؼتؾقه،  ,35

 كجا مـفؿ- ,ؾ اهللبػض,ولؽـ 

إن ابـ طؼقؾ الحـبؾل هق رئقس الجؿاطة مـ الحـابؾة الذيـ خرجقا  ,36

إلك العؼقدة إشعرية،  ,طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة,طـ طؼقدة اإلمام أحؿد 
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وسبب خروجفؿ طـ طؼقدة اإلمام أحؿد: أهنؿ طاشقا بقـ إشاطرة ويف دول 

 ؿ اإلسالمل مدة صقيؾة-إشاطرة، حقث إن إشاطرة حؽؿقا العالَ 

إن ابـ حزم إمام يف طؾؿ الحديث، وجفؾف لبعض رجال الحديث  ,37

 إكؿا ذلؽ لسببقـ:

 ققل ابـ حجر: إن ابـ حزم تـدر طـده الؿراجع يف كتب الحديث- ,

وأققل أكا: إن ابـ حزم رجؾ مطاَرد مـ قبؾ بعض الـاس، فال طجب أن  ,

عؾقم أن اإلكسان الؿطارد ٓ يؿؽـف ابـ حزم يجفؾ بعض رجال الحديث، إذ الؿ

 آصالع وحؿؾ الؿراجع، واهلل أطؾؿ-

قال أهؾ الحديث: ٓ يؼع يف ُكعقؿ بـ حؿاد إٓ مبتدع، فنن الذيـ  ,38

أكثر الؿتؽؾؿقـ: ٕكف كان أكثر مـ إثبات  ,الؿعتزلة  ,كاكقا ضده هؿ: إشاطرة 

 الصػات، ورد طؾقفؿ وجؾس لفؿ يف الطريؼ-

 يشرتك فقفا طالؿان: دارملالكسبة  ,39

شقخ اإلمام البخاري، وهق صاحب اإلمام أحؿد، ولف كتاب  الدارمل ,

 الؿشفقر-« الســ»

الرد طؾك بشر »تؾؿقذ اإلمام أحؿد، وهق الصغقر، لف كتاب  الدارمل ,

 ، وهق كتاب يف الرد طؾك الجفؿقة، وغقره مـ الؽتب-«الؿريسل

ٓت اإلمام أحؿد يف )السـة(، إن الخالل هق الذي جؿع كتب ومؼا ,45
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ل هذا تؾؿقذ إثرم، وإثرم تؾؿقذ اإلمام أحؿد-  والخالَّ

 أول مـ سؿك طؾؿ الؽالم تقحقًدا هق: أبق مـصقر الؿاتريدي- ,41

إن الشقكاين كان زيديًّا وحاول بؽؾ ما يستطقع أن يتخؾص مـ  ,42

 «-التحػ»الزيدية، فؾفذا ألػ كتابف 

هق مثؾ السققصل،  ,يعـل ابـ الؿربد,ي الصغقر الفاد إن ابـ طبد ,43

 كالهؿا يؽثران مـ الؽتابة فؼط-

 يعـل أهنؿا يؽتبان دون تحؼقؼ-

قا بعؾؿ غقره، عإن السققصل اكتػع الـاس بعؾؿف أكثر مؿا اكتػ ,44

فالسخاوي لؿ يـتػع الـاس بعؾؿف بؼدر اكتػاطفؿ بعؾؿ السققصل، والسققصل لف 

يذهبـ السقئات، ثؿ قال: قال شقخ اإلسالم ابـ حسـات وسقئات، والحسـات 

تقؿقة: إن همٓء الذيـ وقعقا يف البدطة قد يؽقن القاحد مـفؿ ولقًّا مـ أولقاء اهلل 

 تعالك، الذيـ إذا حؾػقا طؾك اهلل تعالك أبرهؿ، وهؿ يعدون مجتفديـ-

ابـ حزم جفؿل جؾد، قؾت: ققلف: جفؿل جؾد، هذه العبارة قالفا  ,45

 «-صبؼات الؿحدثقـ»الفادي يف كتابف  زم الحافظ ابـ طبدطـ ابـ ح

لؾشافعل أول ما ألػ يف إصقل الشرطقة، ولقس يف « الرسالة» ,46

 شائبة-« الرسالة»

لؾشاصبل لقس فقف شائبة، إكؿا فقف أمقر تحتاج إلك « الؿقافؼات» ,47
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رففا يؼع ٓبـ حزم فػقف شقاذ، فؿـ لؿ يؼرأه طؾك مـ يع« اإلحؽام»تعديؾ، وأما 

 فقفا، وما طدا ذلؽ مـ كتب أصقل الػؼف ففق ما بقـ أشعري وماتريدي، 

 وهل كثقرة-

: الدارقطـلإن أبا حـقػة ما كان يشتغؾ بالحديث يف أول حقاتف، وقال  ,48

 أحاديث، وقال الؿروزي: ما وصؾف إٓ ثالثةُ  ما وصؾ أبا حـقػة إٓ ثؿاكقةُ 

 أحاديث-

يف هذا أكف لؿ يشتغؾ بؽتب السؾػ يف  إن الـقوي أشعري، والسبب ,49

 العؼقدة كؿا اشتغؾ يف فؼف الػروع-

ْقخ كاصر إَْلَباكِل يف مؽتبتف لالصالع  ,55 لؿا كـَّا بدمشؼ سفركا طـد الشَّ

ْقخ إَْلَباكِل كشقًطا واشتغؾ معـا-  طؾقفا لعؾـا أن كجد شقًئا كصقره مـفا، وكان الشَّ

 إن السققصل مقسقطة هائؾة- ,51

ُبف أكا بالرجؾ الجريء: ٕكف كؾ شلء يريده يؼقلف- ,52  إن ابـ حزم ُأَلؼِّ

 إن تاج الديـ السبؽل أشعري كبقر- ,53

 كاقشت البقصل ولؽـف ما تاب- ,54

ؾ يف بعض كتبف  ,55 إن كالم ابـ الؼقؿ يف فـاء الـار أجؿَؾ فقف، ثؿ فصَّ

بقا فقفا»بؼقلف:   «-التل تػـك كار الؿقحديـ بعد أن يعذَّ

 الغـل الـابؾسل خرايف خطقر- إن طبد ,56
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مشؽؾ »ابـ فقرك هق الذي كشر العؼقدة إشعرية يف وقتف، وكتابف  ,57

 كتاب يف إبطال طؼقدة السؾػ-« الحديث

إن الحافظ الذهبل طاش يف زمـ خطقر، وهق زمـ التصقف  ,58

سؾؿ أن َيسَؾؿ مـ هذيـ آثـقـ ولؽـف ما  $والتعصب الؿذهبل، وقد حاول 

 مـ بعض إمقر، كؾبس الخرقة الصقفقة-

حـػل الؿذهب، ولؽـف « الطحاوية»إن ابـ أبل العز الحـػل شارح  ,59

 مخالػ لألحـاف يف العؼقدة، يعـل أكف سؾػل العؼقدة-

 كان الػضقؾ بـ طقاض مـ أولقاء اهلل تعالك- ,65

ْقخ صديؼ حسـ الؼـقجل أول مـ قام بـشر تراث العؾؿا ,61 ء مـ إن الشَّ

 الؽتب يف الفـد، وذلؽ لزواجف بؿؾؽة يف الفـد-

إن السققصل آية مـ آيات اهلل، وإذا كظرت إلقف وإلك السخاوي تؼقل  ,62

أيت: إن السققصل اكتػع الـاس بؿملػاتف، وأكثر مـ التصـقػ والتللقػ، وهق 

مشارك يف كؾ فـ، وأما السخاوي فرتى التحؼقؼ يف مملػاتف بارًزا، وذلؽ أكف 

 صـػ يف تخصصف فلتؼـ وحؼؼ، بخالف السققصل، فؾؿ يحؼؼ يف مصـػاتف-

ة وهؿة وهؿة، تؼقلفا حتك تتعب، وكالم  ,63 السققصل صاحب هؿَّ

 السخاوي فقف ٓ ُيسؿع مـف-

 السققصل طالؿ كبقر، لؽـ طؾؿف مؿزوج بخرافات- ,64
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يؼقل طؾك بعض إحاديث: « الؿستدرك»إن الحاكؿ صاحب  ,65

 ويؽقن الحديث مقضقًطا مػضقًحا-« رجاهصحقح ولؿ يخ»

أضـف ,إن طاصؿ بـ طؿر بـ قتادة طجزكا أن كجد أحًدا َتؽؾَّؿ فقف  ,66

 -,يعـل جرًحا

ث كبقر، لغقي وممرخ، كحقي وأديب، اتصػ  ,67 إن السققصل محدِّ

 بلوصاف قؾَّ مـ اتصػ هبا-

شرحف لصحقح »إن اإلمام الـقوي اطتؿد طؾك الؼاضل طقاض يف  ,68

صحقح »اطتؿاًدا شبف كؾل، وذلؽ ٕكف ما وجد يف الؿشارقة َمـ َشَرح « ؾؿمس

 لؾؿشارقة قبؾ شرح الـقوي-« صحقح مسؾؿ»وٓ أطرف شرًحا لـ« مسؾؿ

 إن محؿد قطب أشعري، والـقوي أشعري، والؼاضل طقاض أشعري- ,69

إن طؾؿاء الفـد يف أوكة أخقرة اشتغؾقا يف كشر كتب الحديث  ,75

 وآشتغال هبا، وقد تلثروا بعؾؿاء القؿـ، كالشقكاين والصـعاين-وصبعفا، 

وغقره « تعطقر الؿـام يف تػسقر إحالم»إن الـابؾسل صاحب كتاب  ,71

 خرايف كبقر-

إن الغؿاري )أحؿد( ُأشبُِّفف بالسققصل يف كثرة مملػاتف، ولف ردود  ,72

 طؾك السققصل-

بالحؼ والباصؾ، وكتابف  إن الزمخشري اشتغؾ بالبالغة الؿختؾطة ,73
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 كشػ طـ حالف، يعـل طـ طؼقدتف آطتزالقة-« الؽشاف»

لـشر « التػسقر»صقيف، ألػ كتابف « التػسقر»إن الثعؾبل صاحب  ,74

 التصقف، وكذلؽ أبق السعقد والبقضاوي-

 السققصل طـدي حاصب لقؾ- ,75

بل متصقف « الؿستصػك»إن الغزالل صاحب  ,76 وغقره أشعري كالَّ

ألػ كتابف  ,كؿا يزطؿ,ف فقؾسقف كبقر، لؿا أراد أن يتقب مـ هذا كؾف فؼق

إذا قرأت الؿؼدمة تجزم بلكف رجع إلك « إلجام العقام بالـفل طـ طؾؿ الؽالم»

 طؼقدة السؾػ، فنذا تعؿؼت رأيت أكف لؿ يستطع أن يـػؽ مـ الػؾسػة-

ف جاء الصحقح أن ابـ العربل الؿالؽل لؿ يتتؾؿذ طؾك الغزالل، فنك ,77

 إلك الغزالل وهق طؾك فراش الؿقت-

إن أبا حـقػة تتؾؿذ طؾك جفؿ بـ صػقان، وكان ٓ يعؾؿ أكف يؼقل  ,78

 ,رحمه اهلل تعالى,بخؾؼ الؼرآن، وطـده بدع طظقؿة، ثؿ لؿا اجتؿع أبق حـقػة 

بلهؾ العؾؿ بقَّـقا لف ما طؾقف جفؿ بـ صػقان، فرتكف، وأبق حـقػة ثبت رجقطف طـ 

 -$الرب، وهق كؿا قال  ورجقطف هذا ذكره ابـ طبداإلرجاء، 

لقس لف خطل طؼائدي يف « الطحاوية»إن ابـ أبل العز الحـػل شارح  ,79

 ، وأما الطحاوي فؾف خطآن:«شرحف لعؼقدة الطحاوي»

 أكف قال: إن القلل هق العارف، أو إن إولقاء هؿ العارفقن- ,1
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 تعريػف لإليؿان بلكف ققل وتصديؼ فؼط- ,2

أو ,إن ابـ تقمرت ضؾقم غشقم هق الذي أدخؾ طؼقدة آطتزال  ,85

 لؾؿغرب، وهق أول مـ أفسد طؼقدة السؾػ بالؿغرب وأفريؼقا- ,الؿعتزلة

 لؿ يتزوج بسبب اكشغالف بالعؾؿ- $إن الـقوي  ,81

ْقخ حؿاد األكصاري )ص  (:082-023تابع فقائد الش 

 لؿ يبؾغ درجتفؿ يف العؾؿ- إن الحافظ ابـ حجر قبؾف رجال مـ أهؾ العؾؿ ,1

 إن الشقكاين صاحب طؾؿ وسقاسة، استطاع أن يسؾؽ بالزيدية صريؼ السـة- ,2

 إن ابـ القزير القؿـل العالؿ طؼقدتف سؾػقة- ,3

ما خدم أحد مـ العؾؿاء طؾؿ الرجال والرتاجؿ أكثر مـ الحافظ  ,4

 الذهبل، وكؾ مـ بعده طالة طؾقف-

 رب أهؾ العؾؿ-إن الحافظ السققصل مـ أغ ,5

ما خدم طؾؿ الحديث يف الؼرن الحادي طشر والثاين طشر إٓ أهؾ  ,6

القؿـ، وطؾك رأسفؿ الشقكاين الؿحدث الؽبقر الذي خدم الحديث خدمة ٓ 

 مثقؾ لفا يف ذلؽ الزمـ-

حقث كتبفا يف « الرسالة»لؿ يؽتب اإلمام الشافعل بقده مملًػا إٓ  ,7

 ديد بآراء جديدة بؿصر-الحجاز والقؿـ، ثؿ كتبفا مـ ج
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وغقره مـ التآلقػ ففل مؿا يؿؾقف اإلمام فقؽتبف الطؾبة، « إم»وأما كتاب 

لقس كؾف « الؿسـد»، و«الؿسـد»وكذلؽ اإلمام أحؿد لؿ يملػ شقًئا مـ كتبف إٓ 

اهلل طـف وطـ غقره مـ إئؿة، وفقف  لإلمام أحؿد، بؾ ضؿ إلقف ما رواه ابـف طبد

اهلل، وأما الؽتب التل ُتـسب إلك اإلمام  ؼطقعل طـ غقر طبدأيًضا: ما رواه ال

 أحؿد ففل إمالءات مـ اإلمام طؾك تالمقذه-

الؿصريقـ: ابـ وهب، وابـ الؼاسؿ  $أغؾب تالمقذ اإلمام مالؽ  ,8

 وغقرهؿا-

ـ فتاواه )ج طبد« الؿجؿقع»وقال يف   (:061-021/ص0األول األكصاري ط

 طـ الجفؿقة والؿعتزلة هؾ يؽػرون؟ ,ىرحمه اهلل تعال,سئؾ القالد  ,1

 «-ٓ يؽػرون حتك تؼام طؾقفؿ الحجة»فؼال: 

 فؼال السائؾ: وأصحاب َوحدة القجقد؟

 «-أما همٓء فقؽػرون»فؼال: 

طؾقف أن يؼرأ الؼرآن، »كان القالد إذا ققؾ لف: إن فالًكا محسقد، قال:  ,2

 «-فنكف يذهب الحسد

 مـ مملػات الحافظ الذهبل؟« ؾؿزغؾ الع»وقال القالد: هؾ كتاب  ,3

أكا يف شؽ مـ كسبة هذا الؽتاب إلك الحافظ الذهبل، وذلؽ ٕن  فلجاب:

 فقف كالًما ٓ تصح كسبتف لؾذهبل طـدي-
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والذيـ كسبقه لؾذهبل أغؾبفؿ يػرحقن بـسبتف إلك الذهبل، ذلؽ ٕن فقف 

ؾػقة طؾك جرًحا لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة الرجؾ الذي حؿؾ أطباء العؼقدة الس

 كاهؾف-

الرسالة الؿؾحؼة هبذا الؽتاب مشؽقك يف كسبتفا إلك الحافظ  * وأيًضا:

الذهبل، ولؿ يـسبفا إلقف إٓ السخاوي، ومعؾقم أن السخاوي أشعري مؼؾد 

 ٕشقاخف يف مصر، واهلل أطؾؿ-

 قال القالد: مـ هؿ أهؾ السـة والجؿاطة؟ ,4

 الصحابة-فلجاب قائاًل: هؿ الؿتؿسؽقن بؿا كان طؾقف 

 ثؿ قال السائؾ: السؾػققن: هؿ أهؾ السـة والجؿاطة؟

قال القالد: كعؿ، السؾػقة هل السـة والجؿاطة، ٕن معـك السؾػقة التؿسؽ 

 بؿا كان طؾقف السؾػ الصالح يف الؿاضل-

 قال السائؾ: يا شقخ، جؿاطة اإلخقان والتبؾقغ هؿ مـ أهؾ السـة؟

لػ ٕهؾ السـة فؾقس مـفؿ، قال القالد: كؾ مـ كان طؾك فِؽر مخا

 فجؿاطة اإلخقان والتبؾقغ لقسقا مـ أهؾ السـة: ٕهنؿ طؾك أفؽار تخالػفؿ-

د، فلكؽر القالد هذا  ,5 إن بعض الـاس يطؾؼ طؾك سقد قطب طبارة مجدِّ

الؼقل وقال: أي شلء جدده قطب؟! أجدد التقحقد، يعـل َأَدَطا لؾتقحقد؟ أم 

 اهلل، وذلؽ بؽتاب يملػف؟ بؾ كالمف كؾف فؾسػة- جدد الدطقة إلك الحؽؿ بؿا أكزل
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ْقخ محؿد ابـ طثقؿقـ مـ أن الدجال مقت أن، وأن  ,6 إن ما أفتك بف الشَّ

ائة مِ  ك طؾك رأسِ بؼَ ال يَ »: ملسو هيلع هللا ىلصاهلل سقحقف ثؿ يخرج طؾك الـاس، واستدل بؼقلف 

ئ، ، ففذا َففؿ خاصملسو هيلع هللا ىلصأو كؿا قال  «اآلن األرضِ  جفِ ـ هق طؾك وَ مؿ   ة أحٌد ـَ َس 

وذلؽ أن هذا الحديث يف أهؾ إرض، وأما الدجال ففق يف جزيرة يف البحر غقر 

 داخؾ يف هذا الحديث-

 قرب حقاء الذي بجدة ٓ أصؾ لف- ,7

إن ما يسؿك بػؼف القاقع لقس بػؼف واقع، وإكؿا هق فؼف الؿجاكقـ،  ,8

أمقر ٓ وأطـل بػؼف الؿجاكقـ فؼف الذيـ ٓ يػؼفقن، وإدخال الـاس يف متاهات و

 يفضؿقهنا-

 إن الؿاتريدية وإشاطرة كالهؿا مرجئة، وكذلؽ الجفؿقة مرجئة- ,9

 إن السرورية صائػة مـ اإلخقان الؿسؾؿقـ- ,15

 إن أبا حـقػة كان مرجًئا ثؿ تاب- ,11

قْخ طبد  (:812 -0/800)ج« الؿجؿقع»األول بـ حؿاد األكصاري يف  قال الش 

 مرض القالد:

أخذ يشتؽل مـ وجع واكتػاخ فقف---  هـ(1417ـة )كاكت بداية مرضف س

ثؿ أخذ القجع وإلؿ الذي يف ساقف يملؿف أكثر فلكثر، وتسبب يف حؿك شديدة 

جعؾتف ٓ يتحرك مـ فراشف مستؾؼ يف غرفتف الخاصة--- وبعد ذلؽ ذهبـا بف إلك 
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الؿستشػك وشخصقا الؿرض بلكف )جؾطة يف الساق(، وأخذوا يعالجقكف مـ هذه 

ا الجؾ طة الؿزطقمة بؿادة صبقة مذيبة لؾجؾطة )َهبِريـ(، وأططقه كؿقة كبقرة جدًّ

ا معقـًا، وكؿقة قؾقؾة  ,التل تعطك يف غرف إصباء بؽؿقة مؼــة ٓ تتجاوز حدًّ

وأخذت صحة القالد يف التدهقر والتـاقص السريع حتك فؼد الؽالم يف  ,أيًضا

الحركة، وفؼد الرتكقز،  ,اأيًض , الققم الثاين مـ دخقلف الؿستشػك، وفؼدَ 

واجتؿعت طائؾتف أغؾبفا فلخذ يشقر بقده بحركات لؿ كػفؿفا، فؽتبـا لف طؾك 

طؾقفا،  بورقة العبارة التالقة: )ماذا تريد(؟ وأططقـاه قؾًؿا وأمسؽـا ورقة لقؽت

فؽتب بؽؾ صعقبة: )هؾ يـؼصؽؿ شلء؟( أو كحقها، فلخذكا القرقة مـف وكتبـا: 

طقـاه القرقة فؽتب: )الحؿد هلل، الحؿد هلل، الحؿد هلل( ثالث )الحؿد هلل(، وأط

 مرات، وبعد هذه الحادثة بشلء اكتؼؾ إلك رحؿة اهلل تعالك-

ثؿ بعد أن مؽث يف مستشػك الؿؾؽ ففد بالؿديـة الـبقية كحق أسبقع اكتؼؾ 

ًٓ بطائرة اإلخالء الطبل التل أمر هبا صاحب السؿق الؿؾؽل وزير الدفاع  محؿق

ْقخ حؿاد إكصاري إلك مستشػك  ,حػظف اهلل وأيده,قران والط لـؼؾ الشَّ

( 1417التخصصل بالرياض، ودخؾ مستشػك التخصصل يف شفر شقال )

( هجرية، وهق خالل هذه 1418هجرية، ومؽث إلك شفر جؿادى إولك طام )

 إشفر لؿ يزل يف )غقبقبة( أو )شبف غقبقبة(-

القالد وأخربوكا بلن خاليا الؿخ  وقد شخص أصباء هذه الؿستشػك حالة

ؾئ جسده الضعقػ مـفا، وأن قد ماتت جؿقًعا بسبب مادة )الفربيـ( التل مُ 
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 والَِدكؿ ُأططل هذه الؿادة وهق لقس بحاجة إلقفا، لؿ يؽـ معف )جؾطة(-

ْقخ  مـفؿ: -رحمه اهلل تعالى-وقد كان بعض أهؾ العؾؿ يعقد القالد  الشَّ

ْقخ طؿر محؿد فالَّ ,اهلل تعالىرحمه ,العزيز بـ باز  طبد تة صديؼ ، وطاده الشَّ

 القالد الحؿقؿ-

( هجرية، وغسؾف الدكتقر طؿر حسـ 1418حضرتف الؿـقة فجر إربعاء )

ْقخ طبد الباري  فالتة، وكـا معف، وحؿؾـاه إلك الؿسجد الـبقي، فصؾك طؾقف الشَّ

طدًدا هائاًل وطظقًؿا الثبقتل، وحؿؾـاه إلك )بؼقع الغرقد( فرأيت جؿقع الؿشقعقـ 

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بجقار بـات رسقل $امتألت هبؿ الساحة الُؿمدية لؾبؼقع، ودفـ 

 طؾك يسار الداخؾ إلك الؿؼربة يف بدايتفا-

 وأسؽـف فسقح جـاتف-رحؿف اهلل 

قْخ حؿاد إكصاري   ( هجرية-1437) $اكتفقت مـ جؿع فرائد وفقائد الشَّ

 

* * *
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َّ
ذ اىفال ْ٘

َّ
 اىؼ

ِّ
 ث ٌث اىٍدس

ٍٖ اىٍ٘اِن 
ِّ
في ٍُ  (1)$ـتس اىصخٍَ نب ٗدٕ٘ اى

الؿعجؿ »والطرباين يف « الؽامؾ»يف الحديث الذي أخرجف ابـ طدي يف 

ِعقَػة»، وذكره إَْلَباكِل يف «الؽبقر  :(1211) (354,356.ص3)ج« الضَّ

 «-إن أباكؿ لؿ يتؼ اهلل تعالك فقجعؾ لف مـ أمره مخرًجا---»

ا، وفقف ط ا-وهق ضعقػ جدًّ  بقد اهلل بـ القلقد القصايف وهق ضعقػ جدًّ
                                           

ـ طبد الرحؿـ ـب يحقك ـب  (1) ل الُؿعؾِّؿ( م ـ العؾؿاء، كسبتف إلك )ـب طؾل ـب محؿد الُؿَعؾِّؿل العتؿل: فؼقف م

 بالد طتؿة، بالقؿـ، ولد وكشل يف طتؿة، وتردد إلك بالد الحجرية )وراء تعز( وتعؾؿ هبا-

( يف إمارة محؿد بـ طؾل اإلدريسل، بعسقر، وتقلك رئاسة الؼضاة 1329وسافر إلك جقزان )سـة 

هـ( سافر إلك الفـد وطؿؾ يف دائرة الؿعارف  1341سالم- وبعد مقت اإلدريسل )ولؼب بشقخ اإل

( زهاء ربع قرن، وطاد 1345العثؿاكقة بحقدر آباد، مصحًحا كتب الحديث والتاريخ )حقالل سـة 

( إلك أن شقهد فقفا مـؽًبا طؾك بعض 1372( فعقـ أمقـًا لؿؽتبة الحرم الؿؽل )1371إلك مؽة )

صؾقعة التـؽقؾ »الحقاة- وققؾ: بؾ تقيف طؾك سريره- ودفـ بؿؽة- لف تصاكقػ مـفا:  الؽتب وقد فارق

إكقار »يف مجؾديـ و« ط ,التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ »وهق مؼدمة كتابف « ط ,

يف كتب « ط ,محاضرة »يف الرد طؾك كتاب )أضقاء طؾك السـة( لؿحؿقد أبل رية، و« ط ,الؽاشػة 

مجؾد كبقر، ورسائؾ يف تحؼقؼ بعض الؿسائؾ، ما زالت مخطقصة، « خ –العبادة »وكتاب  الرجال،

ٓبـ « اإلكؿال»بقـفا )ديقان شعره( وحؼؼ كثقًرا مـ كتب إمفات، مـفا أربع مجؾدات مـ كتاب 

هـ(-  1386هـ(، وتقيف سـة )1313لؾسؿعاين- ولد سـة )« إكساب»ماكقٓ، وأربع مجؾدات مـ 

 (-3.342) «إطالم»
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س: الضعػاء »مرتوك، وقال ابـ حبان يف  وقال الـسائل والػال 

ا«: »والؿرتوكقـ  «-مـؽر الحديث جدًّ

ومع هذا الضعػ الشديد يف إسـاد هذا  (:326)ص $قال األَْلَباكِل 

ْقخ زاهد الؽقثري يف كتابف، أوهؿ أكف   ٓ طؾة فقف-الحديث فؼد سؽت طؾقف الشَّ

وإياك أن تغرت بؿؼآت الؽقثري وكتاباتف، فنكف طؾك سعة اصالطف وطؾؿف 

مدلس صاحب هقى، وقد ذكركا بعض إمثؾة طؾك ذلؽ يف الجزء إول مـ 

ْؾِسَؾة»هذه  الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل القؿاين كتاب ضخؿ  ، ولؾشقخ طبد«السِّ

ف وتعصبف لؿذهبف طؾك أئؿة هام يف الرد طؾقف والؽشػ طـ أهقائف وأضالقؾ

، وهق يف «التـؽقؾ بؿا يف تلكقب الؽقثري مـ إباصقؾ»الحديث ورجالف، أسؿاه 

ٕول مرة بتحؼقؼل  ,والحؿد هلل,أربعة أقسام، وقد كـت قؿت طؾك صبعف 

ره طؾك  وتعؾقؼل يف مجؾديـ، ثؿ ُصبع سرقًة مـ بعض الـاشريـ، مـفؿ مـ صقَّ

 ---أخطائف الؿطبعقة دون أي جفد

لؾػاضؾ « مقسقطة الُؿعؾِّؿل القؿاين وأثره يف طؾؿ الحديث»ومـ كتاب 

 «:الـؽت الجقاد مـ كالم شقخ الـؼاد»إبراهقؿ بـ سعقد الصبقحل، الؿسؿك 

ويف هذا الؽتاب مجؿقطة مـ الدرر مـتثرة مشتؿؾة طؾك فقائد العالمة 

 ، اكتؼقت مـفا بعض الػقائد:$الُؿعؾِّؿل القؿاين 

الرحؿـ بـ يحقك بـ طؾل بـ محؿد بـ  اهلل طبد أبق طبد (:03قال )ص

 أبل بؽر الُؿعؾِّؿل العتؿل القؿاين---



 
ث»يف  158

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
حسقـ يعرف بالؿعؾِّؿ لؽثرة تعؾقؿف الـاس، وإلك طؾل بـ  وكان أبقهؿا:

حسقـ هذا يـتسب جدكا محؿد بـ الحسـ الُؿعؾِّؿل الذي يـتسب إلقف طشقرتـا 

 -هـ(1312ولد سـة )«- بـق الُؿعؾِّؿل»

ْقخ آرتحال إلك الفـد، وُطقِّـ يف دائرة  (:31-32قال )ص قرر الشَّ

ًحا لؽتب الحديث وطؾقمف، وغقر  ,الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد الدكـ  ُمصحِّ

 ذلؽ مـ كتب إدب والتاريخ، فبؼل فقفا مدة صقيؾة كحق ثالثقـ سـة-

ْقخ وبعد استقالء الفـدوس طؾك الفـد ساءت إوضاع هـاك، فؼرر ا لشَّ

( هجرية، ثؿ ُطقِّـ 1371آرتحال إلك مؽة، وكان ذلؽ يف شفر ذي الؼعدة سـة )

، وكان لف مـ العؿر هـ(1372أمقـًا لؿؽتبة الحرم الؿؽل يف شفر ربقع إول )

ستقن طاًما، فبؼل فقفا أربعة طشر طاًما يعؿؾ يف خدمة رواد الؿؽتبة مـ صالب 

صحقح الؽتب وتحؼقؼفا لتطبع يف دائرة العؾؿ، باإلضافة إلك استؿراره يف ت

طـ أربع وسبعقـ طاًما،  هـ(1386الؿعارف العثؿاكقة، حتك وافاه إجؾ سـة )

 وأسؽـف فسقح جـاتف- رحمه اهلل

ْقخ  سؾػل العؼقدة، بؾ هق مـ الراسخقـ فقفا العالِؿقـ بؿبادئفا  $والشَّ

الؽاشػقـ لُشَبف َمـ  وققاطدها، الداطقـ إلك اتِّباطفا، الذابِّقـ طـ ِحقاضفا،

-  خالػفا بـظر ثاقٍب وِطؾٍؿ راسخ وأدٍب جؿٍّ

ْقخ بؾده القؿـ لؿا بطش الرافضة بف وبنخقاكف مـ أهؾ السـة،  وقد هجر الشَّ

 اكتؼؾ إلك طسقر فراًرا بديـف مـ الػتـ وحػاًضا طؾك طؼقدتف مـ الزلؾ-
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ا وصـع مثؾ ذلؽ لؿا استقلك الفـدوس الؿؾحدون طؾك الفـد، فرتكف

أو « ديـ العجائز»وارتحؾ إلك مؽة الؿؽرمة لـػس الغرض، ولف يف ذلؽ رسالة 

وغقرهؿا، كؿا أن لف مملػات يف « حؼقؼة التلويؾ»، ولف «يسر العؼقدة اإلسالمقة»

 كشػ بعض ضالٓت الصقفقة والرد طؾك مـ يؼقل مـفؿ بالحؾقل وآتحاد-

ْقخ يف كتابف البديع  ًؿا لؾرد طؾك الؽقثري يف قس« التـؽقؾ»ولؼد أفرد الشَّ

 قال يف مؼدمتف:« الؼائد إلك تصحقح العؼائد»َطقبف لؾعؼقدة السؾػقة، سؿاه 

تعرض  ,يعـل الؽقثري,« تلكقب الخطقب»أما بعد، فنن صاحب كتاب »

كتابف لؾطعـ يف طؼقدة أهؾ الحديث وكبزهؿ بالؿجسؿة والؿشبفة والحشقية، 

ة، وخاض يف بعض الؿسائؾ ورماهؿ بالجفؾ والبدطة والزيغ والضالل

آطتؼادية، كؿسللة الؽالم واإلرجاء، فتجشؿت أن أتعؼبف يف هذا كؿا تعؼبتف يف 

غقره، راجًقا مـ اهلل تبارك وتعالك أن يثبِّت قؾبل طؾك ديـف، ويفديـل لؿا اختؾػ 

 «-فقف مـ الحؼ بنذكف، ويتغؿدين بعػقه ورحؿتف، إكف ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل

هذا ما يقصل بف »وقال يف مؼدمة طؼقدتف، فؼال:  (:33- 30وقال )ص

الرحؿـ بـ يحقك بـ  العبد الؿذكب العاصل الخاصئ والؿسرف طؾك كػسف: طبد

طؾل بـ محؿد بـ أبل بؽر بـ محؿد بـ حسـ الُؿعؾِّؿل العتؿل، الذي كان يلمر 

 طـ بالؿعروف ويجتـبف، ويـفك طـ الؿـؽر ويرتؽبف، ُمِخالًّ بالػرائض، ُمِؼالًّ 

ا طؾك كثقر مـ الصغائر  الؿـدوبات، معاوًدا لؽثقر مـ الؽبائر الؿقبؼات، ُمِصرًّ

َّٓ طػق ربف   «-الؿؽروهات، لقس لف طؿؾ يرجق كػعف إ
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ْقخ » (:30-31وقال )ص ْقخ الػاضؾ حؿاد إكصاري: إن الشَّ وقال الشَّ

ياًل وضبًطا، الرحؿـ الُؿعؾِّؿل طـده باع صقيؾ يف طؾؿ الرجال جرًحا وتعد طبد

وطـده مشاركة جقدة يف الؿتقن تضعقًػا وتصحقًحا، كؿا أكف ُمؾِؿٌّ إلؿاًما جقًِّدا 

 «-بالعؼقدة السؾػقة

ْقخ األَْلَباكِل يف مؼدمة تحؼقؼف لؽتاب  تللقػ »---  «:التـؽقؾ»وقال الش 

ْقخ طبد رحمه اهلل ,الرحؿـ بـ يحقك بـ طؾل القؿاين  العالمة الؿحؼؼ الشَّ

بقَّـ فقف بإدلة الؼاصعة والرباهقـ الساصعة تجـِّل إستاذ الؽقثري طؾك  ,تعالى

أئؿة الحديث ورواتف، إلك غقر ذلؽ مـ إمقر--- مَبرِهـًا طؾقفا مـ كالم 

الؽقثري كػسف يف هذا الؽتاب العظقؿ بلسؾقب طؾؿل متقـ، ٓ وهـ فقف، وٓ 

سـ بروح طؾؿقة طالقة، خروج طـ أدب الؿـاضرة وصريؼ الؿجادلة بالتل هل أح

وصرب طؾك البحث والتحؼقؼ، كاد أن يبؾغ الغاية إن لؿ أقؾ: قد بؾغفا، كؾ ذلؽ 

اكتصاًرا لؾحؼ وقؿًعا لؾباصؾ، ٓ تعصًبا لؾؿشايخ والؿذهب، فرحؿ اهلل الؿملػ 

 «-وجزاه اهلل طـ الؿسؾؿقـ خقًرا

والتل « ردإدب الؿػ»الؽؾؿة التعريػقة لؽتاب  ,أيًضا,وصػ إَْلَباكِل 

هذا كالم جقد متقـ مـ رجؾ خبقر هبذا العؾؿ »كتبفا الُؿعؾِّؿل القؿاين بؼقلف: 

صحقح «- »الشريػ، يعرف قدر كتب السـة وفضؾفا وتلثقرها يف تقحقد إمة

 (-9)ص« إدب الؿػرد

قْخ أحؿد شاكر بـ « تػسقر الطربي»يف حاشقتف طؾك « العالمة»وقد وصػف الشَّ

(1.33-) 
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,52)ص« طؿارة الؼبقر»ما ذكره الزيادي يف مؼدمة  ر لؾؿـاسبة:ومؿا ُيذك

قْخ أحؿد شاكر، 55 ( أكف طثر طؾك رسالة خطقة لؾؿعؾؿل بعث هبا إلك فضقؾة الشَّ

، ومـبًفا طؾك إخطاء الؿطبعقة وتصرف «صؾقعة التـؽقؾ»مبقـًا فقفا سبب تللقػ 

قْخ، وسائاًل  لف طـ بعض الؿفؿات  بعض الؿعؾؼقـ طؾقفا خارًجا طـ مؼصقد الشَّ

وأكا مـذ زمان أحب التعرف طؾقؽؿ وآستؿداد مـؽؿ، »التل لؿ يفتد إلقفا، ثؿ قال: 

فقعققـل إكباري لؽؿ وطؾؿل بلن أوقاتؽؿ مشغقلة بؽبار إطؿال، كخدمة 

 «-، وأخقًرا ققي طزمل طؾك الؽتابة إلقؽؿ راجقًا العػق والؿسامحة«الؿسـد»

ْقخ محب ا كشػ »لديـ الخطقب يف مؼدمتف لؽتاب وأثـك طؾقف الشَّ

( بؼقلف: 15)ص« الؿخدرات والرياض الؿزهرات شرح أخصر الؿختصرات

الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل الذي َطرف  حضرة العالؿ الؿحؼؼ الشقخ: طبد»--- 

 «-الـاس فضؾف بؿا صدر طـف مـ تصحقح كثقر مـ الؽتب اإلسالمقة

ْقخ بؽر بـ طبد التلصقؾ ٕصقل التخريج »يد يف كتابف اهلل أبق ز وذكر الشَّ

( مـ تدور طؾقفؿ التحؼقؼات والتؼققدات مـ 27)ص« وققاطد الجرح والتعديؾ

الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ، حتك بؾغ الحافظ السخاوي، ثؿ ذكر آخرهؿ وهق: 

ْقخ طبد الرحؿـ بـ يحقك القؿاين، ثؿ طؾؼ  ذهبل العصر العالمة الؿحؼؼ الشَّ

تحؼقؼات هذا الحرب كؼش يف حجر، يـافس الؽبار »ؼقلف: طؾك ذلؽ يف الحاشقة ب

 «-«--التـؽقؾ»كالحافظ ابـ حجر، فرحؿ اهلل الجؿقع، ويؽػقف فخًرا كتابف 

-- ولؿ يتػؼ لل أن -قال العالمة محؿد هبجة البقطار:» (:30وقال )ص
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مؽبًّا طؾك  ،دخؾت الؿؽتبة بؿؽة الؿؽرمة مرة إٓ ورأيتف محافًظا طؾك الققت

 «-رحمه اهلل تعالى، العؾؿ

 وفاتف:

 $ تقيف الُؿعؾِّؿل(: »89)ص« طؿارة الؼبقر»قال ماجد الزيادي يف مؼدمة 

 صباح الخؿقس مـ شفر صػر طؾك سريره والؽتاب طؾك صدره- هـ(1386سـة )

وقد صؾل طؾقف يف الؿسجد الحرام وحضر جـازتف خؾؼ كثقر مـ الػضالء 

 اهـ-« والقجفاء

 الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل القؿاين: دفقائد ودرر العالمة طب

 «.الـؽت الجقاد الؿـتخبة مـ كالم شقخ الـؼاد» (:49,115قال )ص

ْقخ إلك:  يؿؽـ تؼسقؿ آثار الش 

 ما قام بتللػف- ,1

 ما قام بتحؼقؼف وتصحقحف- ,2

 ما شارك يف تحؼقؼف وتصحقحف- ,3

ْقخ مـ جفة التؼسقؿ األول:  ؿاري-مـصقر الس وقد تـاول آثار الش 

 ماجد الزيادي- وقد تـاول مـ جفة التؼسقؿ الثاين:

ْقخ مع ذكر كبذة  وقد استقطب الػاضالن الحديث طـ مملػات الشَّ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 163

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ْقخ  مع  $مختصرة طـ مـفجف يف بعضفا، وسلتطرق لذكر بعض مملػات الشَّ

 ذكر كبذة مختصرة طـ مـفجف وتعريػ بسقط لؾؽتاب:

 -«الؼائد إلك تصحقح العؼائد»( كتاب 1)

ْقخ محؿد طبد وهق كتاب مـ أجقد ما كتب يف بابف  الرزاق حؿزة: يؼقل الش 

يف مـاقشة الؿتؽؾؿقـ والؿتػؾسػة الذيـ اكحرفقا بتطرففؿ وتعؿؼفؿ يف الـظر 

وإققسة والؿباحث، حتك خرجقا طـ صراط اهلل الؿستؼقؿ الذي سار طؾقف 

هلل اهلل الؽؿال الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ، مـ إثبات صػات 

 -تعالك مـ طؾقه 

حؼؼ العالمة الؿملػ هذه الؿطالب بإدلة الػطرية والـؼؾقة مـ الؽتاب 

والسـة طؾك صريؼة السؾػ الصالح مـ الصحابة وأكابر التابعقـ، وكاقش مـ 

خالػ ذلؽ مـ الػالسػة، كابـ سقـا، ورؤساء طؾؿ الؽالم، كالرازي والغزالل 

ت بذلؽ ما قرره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف كتبف الؿحؼؼة والَعُضد والسعد، فلثب

 الشافقة الؽافقة بلوضح حجة وأققى برهان-

 -«طؼقدة العرب يف وثـقتفؿ»( كتاب 2)

يحتقي طؾك خؿس رسائؾ لؾؿعؾؿل، إطداد ماجد « مجؿقع»صبع ضؿـ 

ْقخ طـ تقحقد الؿشركقـ وجؿعفؿ بقـ اإليؿان  الزيادي، وقد تحدث فقفا الشَّ

رك، وكقػ دخؾت القثـقة بالد العرب، والؿـشل يف كصب إصـام، والش

 «-الالت والعزى»والتعريػ بـ
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الرد طؾك اإلخـائل واستحباب زيارة خقر الربية الزيارة »( تحؼقؼ 3)

 -$تللقػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة « الشرطقة

الطبعة إولك مـف صبعتف الؿطبعة السؾػقة بتحؼقؼ محب الديـ الخطقب، 

ْقخ الُؿعؾِّؿل صبعتف الرئاسة العامة إلدارت البحقث  أما الطبعة الثاكقة فبتحؼقؼ الشَّ

 العؾؿقة واإلفتاء والدطقة واإلرشاد-

ْقخ يؽتػل يف التخريج بـ إذا كان الحديث فقفؿا أو يف « الصحقحقـ»والشَّ

أحدهؿا، فنن لؿ يجده خرجف مـ الســ إربعة، فنن لؿ يجده خرجف مـ 

، وٓ يـؼد ما كان مخرًجا يف هذه إصقل، وما كؼد «سـد أحؿدم»و« الؿقصل»

مـ حج ولؿ يزرين فؼد جػاين، ومـ زارين بعد مقيت »سقى حديث واحد، وهق: 

 «-فؽلكؿا زراين يف حقايت

 ( حديًثا-127بؾغ طدد إحاديث بدون مؽرر )

 قة-تللقػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿ« الجقاب الباهر يف زوار الؿؼابر»( تحؼقؼ 4)

، ويظفر «الرد طؾك اإلخـائل»كثقًرا ما يعزو يف التخريج إلك تحؼقؼف لؽتاب 

مـ تعؾقؼف وتخريجف لألحاديث اطتـاؤه بؾػظ الحديث القارد يف كالم شقخ 

 ، ومؼاركتف ما يعزوه إلقف مع التـبقف طؾك الخالف فقف-$اإلسالم ابـ تقؿقة 

ف وتحؼقؼ معـك التقحقد رفع آشتباه طـ معـك العبادة واإلل»( تللقػ 5)

 «-مخطقط»، وهق «والشرك باهلل
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، ويسؿقف «الؼائد إلك تصحقح العؼائد»ذكره يف سبعة مقاضع مـ كتابف 

 «-العبادة»اختصاًرا: 

استؼرأت فقف أيات الؼرآكقة ودٓئؾ السـة والسقرة » قال يف مؼدمتف:

ة هلل تعالك مؿا هق والتاريخ وغقرها لتحؼقؼ ما هل العبادة، ثؿ تحؼقؼ ما هق طباد

 «-طبادة لغقره، يسر اهلل كشره

وهذا الؿخطقط يؼع يف أربع » (:32-33قال مـصقر السؿاري )ص

 «-مجؾدات

أما بعد، فنين قد تدبرت » ثؿ قال يف مؼدمة كتابف كؿا ذكر السؿاري:

الخالف الؿستطقر بقـ إمة يف الؼرون الؿتلخرة يف شلن آستغاثة بالصالحقـ 

ظقؿ قبقرهؿ ومشاهدهؿ، وتعظقؿ بعض الؿشايخ إحقاء، وزطؿ الؿقتك وتع

بعض إمة يف كثقر مـ ذلؽ أكف شرك وبعضفا أكف بدطة وبعضفا أهنا مـ الديـ 

الحؼ، ورأيت كثقًرا مـ الـاس قد وقعقا يف تعظقؿ الؽقاكب والروحاكققـ والجـ 

« ارفشؿس الؿع»مؿا يطقل شرحف، وهق مقجقد يف كتب التـجقؿ والتعزيؿ كـ

وغقرها، وطؾؿت أن مسؾًؿا مـ الؿسؾؿقـ ٓ يؼدم طؾك ما يعؾؿ أكف شرك، وٓ 

 «-طؾك تؽػقر مـ يعؾؿ أكف غقر كافر، ولؽـف وقع آختالف يف حؼقؼة الشرك---

وذكر طؼقدة الصابئة وما ققؾ فقفؿ ويف »---  (:311وذكر يف )ص

لك هق رب إرباب طؼائدهؿ، ووصػفؿ لؾؽقاكب بلهنا أرباب آلفة، وأن اهلل تعا

 «-وإلف ألفة---
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 :$ومـ مملػات ذهبل العصر » (:62-22قال )ص

 «-يسر العؼقدة اإلسالمقة»أو « ديـ العجائز»( كتاب 6)

أما بعد، فنن »--- قال الُؿعؾِّؿل يف أولفا:  (:38-30قال الزيادي يف )ص

يف آكتصار الـاس قد تشعبقا يف العؼائد وتػرققا فقفا فِرًقا، وأمعـت كؾ فرقة 

 لؼقلفا ودفع ما طداه، وصارت كتب العؼائد طؾك ثالث صبؼات:

يسرد مملػقها طؼائد سؾػفؿ ويؾزمقن أبـاء تؾؽ الػرقة  مختصرات: -

 بحػظفا واطتؼادها وآستقؼان هبا، وٓ يذكرون حجة وٓ دلقاًل-

يسقق مصـػقها طؼائد فرقتفؿ وكؼض ما احتج بف قدماؤها  متقسطات: -

 طؾقفا-

يبسط فقفا الخالف مع ذكر كثقر مـ الحجج، مع تدققؼ  الت:مطق   -

 «-الؽالم بحقث يصعب الؿرام ويعتاض طؾك إففام

 «-مـاقشة لبعض أدلة الصقفقة يف الرياضة( »7)

بسؿ اهلل الرحؿـ الرحقؿ، »قال الُؿعؾِّؿل يف أولفا:  (:32قال الزيادي )ص

الـؼؾ طـ  ,ؿـ صريؼقـ: الغؾق وأما وققع بعض الؿسؾؿقـ يف هذه الرياضة ف

 «-إمؿ إخرى

الرد طؾك »أو « الرد طؾك الؿتصقفة الؼائؾقـ بقحدة القجقد»( كتاب 8)

رسالة « حسـ الضالعل الداطل إلك مذهب أهؾ الحؾقل وآتحاد يف مـطؼة صبقا
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يتظاهر بالحؾقل « صبقا»رد فقفا طؾك رجؾ يدطك السقد حسـ الضالعل، كان يف 

 «-قث يرى الشلء كالرجؾ والبؼرة والشاة والدابةوآتحاد بح

 «-صدع الدجـة يف فصؾ البدطة طـ السـة»( كتاب 9)

الحؿد هلل الفادي إلك »قال الُؿعؾِّؿل يف أولفا:  (:30-36قال الزيادي )ص

ًٓ وسًطا بعقًدا طـ التػريط واإلفراط--- وأكؿؾ  سقاء الصراط، جاطؾ ديـف طد

ك الؿممـقـ، ورضل اإلسالم ديـًا إلك أن يرث لفؿ الديـ، وأتؿ الـعؿة طؾ

 «-إرض ومـ طؾقفا وهق خقر القارثقـ---

ف السـة والبدطة، وكاقش البدطة، وبقـ » قال الزيادي: ويف هذه الرسالة طرَّ

 «-آطتصام»مـزلة كتاب الشاصبل 

 «-تحؼقؼ البدطة»( كتاب 15)

تحؼقؼ معـك : »--- (: رسالة قال الُؿعؾِّؿل يف أولفا47)ص قال السؿاري:

التقحقد والشرك باهلل، وكبفت يف مؼدمتفا طـ إمقر التل يحتاج لفا الـاس 

ويستـدون إلقفا وهل غقر صالحة لذلؽ--- ورأيت الؽتب والرسائؾ التل ألػت 

« آطتصام»يف التحذير مـ البدع مـفا ما ٓ يؽاد يستػقد مـف إٓ العؾؿاء كؽتاب 

ٕبل شامة، ورأيت الؽالم فقفا « الباطث»محرر كـ لؾشاصبل، ومـفا ما هق غقر

 «-يحتاج إلك بسط، فآثرت إفرادها برسالة أقتصر فقفا طؾك ما ٓبد مـف---

: هؾ يجقز تلخقره ڠمؼام إبراهقؿ »كتاب (: »65, 64( قال )ص11)
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 «-طـ مقضعف طـد الحاجة لتقسقع الؿطاف؟

وطارض هذه « جقازال»صبع يف حقاة الؿملػ، وقد رجح يف هذه الرسالة: 

كؼض »الرحؿـ بـ حؿدان، فللػ يف الرد كتاًبا أسؿاه  الػتقى سؾقؿان بـ طبد

، وقد أساء فقف «تحؼقؼ الؿرام فقؿا يتعؾؼ بالؿؼام»، و«الؿباين مـ فتقى القؿاين

ْقخ العالمة $لؾشقخ الُؿعؾِّؿل  ، فرد طؾقف مػتل الديار السعقدية يف زماكف: الشَّ

ْقخ بؽتاب أسؿاه: محؿد بـ إبراهقؿ آل  كصقحة اإلخقان ببقان بعض ما يف »الشَّ

، وأطؼبفؿا «كؼض الؿباين ٓبـ حؿدان مـ الخبط والخؾط والجفؾ والبفتان

 «-الجقاب الؿستؼقؿ يف جقاز كؼؾ مؼام إبراهقؿ»برسالة: 

ْقخ طبد اهلل بـ زيد آل محؿقد رئقس الؿحاكؿ الشرطقة  وكذا رد طؾقف الشَّ

تحؼقؼ الؿؼال يف جقاز تحقيؾ »دولة قطر، يف رسالة أسؿاها والشئقن الديـقة ب

الؿؼام لضرورة تقسعة الؿطاف بالبقت الحرام وفقف الرد طؾك كؼض البـقان 

 «-لؿملػف سؾقؿان بـ حؿدان

إكقار الؽاشػة لؿا يف كتاب أضقاء »(: كتاب 78,85( قال )ص12)

 «-طؾك السـة مـ الزلؾ والتضؾقؾ والؿجازفة

أضقاء طؾك السـة »كتاٍب جؿعف محؿقد أبق رية وسؿاه وهق رد طؾك 

 «-الؿحؿدية

ْقخ  صالعتف وتدبرتف فقجدتف جؿًعا »---  يف مؼدمة كتابف: $وقال طـف الش 

وترتقًبا وتؽؿقاًل لؾؿطاطـ يف السـة الـبقية، مع أشقاء أخرى تتعؾؼ بالؿصطؾح 
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ك فراش الرزاق حؿزة، وهق طؾ وغقره، وقد ألػ أخل العالمة محؿد طبد

ا مبسقًصا طؾك كتاب أبل رية، لؿ يؽؿؾ حتك أن--- ,طافاه اهلل,الؿرض   «-ردًّ

 (:12-83)ص« مقسقطة الُؿعؾِّؿل القؿاين»قال الؿملػ يف 

 مملػاتف:

، $صبع الؽتاب بتحؼقؼ العالمة محؿد بـ كاصر إَْلَباكِل «- التـؽقؾ»

، «صؾقعة التـؽقؾ»ف رسالت $وصدرت الطبعة إولك بعد أن صبع الُؿعؾِّؿل 

والتل هل طبارة طـ كؿقذج مـ مغالطات الؽقثري، كتب الؽقثري رسالة 

مبقـًا فقفا أخطاء وقعت يف رسالة الُؿعؾِّؿل « الرتحقب بـؼد التلكقب»بعـقان 

بقَّـ فقفا الداطل « تعزيز الطؾقعة»رسالة بعـقان  $فؽتب الُؿعؾِّؿل «- الطؾقعة»

صؾقعة »أما بعد، ففذه رسالة أردفت هبا رسالتل : »لفذه إخطاء، قال يف أولفا

ا وقػت طؾك رسالة إستاذ محؿد زاهد الؽقثري التل سؿاها « التـؽقؾ لؿَّ

يرد هبا طؾك الطؾقعة، وأسلل اهلل تبارك وتعالك أن يقفؼـا « الرتحقب بـؼد التلكقب»

 «-جؿقًعا لؿا يحبف ويرضاه

« شؽر الرتحقب» بعـقان:رسالة  $بعد هذه الرسالة كتب الُؿعؾِّؿل 

 هذه الرسالة مؼسؿة إلك قسؿقـ:

 يف أشقاء أخذها طؾك إستاذ وهق محؼ يف الجؿؾة- الؼسؿ األول: -

 يف أمقر تجـاها إستاذ- الؼسؿ الثاين: -
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تـزيف اإلمام » كتب رسالة بعـقان:« التـؽقؾ» $بعد كتابة الؿملػ 

ا بعد، فنين وقػت طؾك كتاب أم»قال يف أولفا: « الشافعل طـ مطاطـ الؽقثري

لألستاذ محؿد زاهد الؽقثري، ورأيتف تعدى ما يقافؼ طؾقف هق « تلكقب الخطقب»

مـ تقققر اإلمام أبل حـقػة وُحسـ الذب طـف إلك الطعـ يف غقره مـ أئؿة الػؼف 

التـؽقؾ بؿا »والحديث، جؿعت كتاًبا يف رد الباصؾ مـ مطاطـ الؽقثري سؿقتف 

 «-مـ إباصقؾ يف تلكقب الؽقثري

 )ذهبل العصر(- $كؼؾـا أهؿ كتب الُؿعؾِّؿل القؿاين 

فقائد »وكـؼؾ بعض الػقائد مـ كتاب الػاضؾ إسالم محؿقد الـجار 

بؾقغ األماين مـ كالم »الؿسؿك بى« وققاطد يف الجرح والتعديؾ وطؾقم الحديث

 «:الُؿعؾِّؿل القؿاين

ن فرتة مـ الرسؾ بؼايا فالحؿد هلل الذي جعؾ يف كؾ زما» (:2-3قال )ص

مـ أهؾ العؾؿ يدطقن مـ ضؾ إلك الفدى، ويصربون مـفؿ طؾك إذى، يحققن 

بؽتاب اهلل الؿقتك، ويبصرن بـقر اهلل أهؾ العؿك، فؽؿ مـ قتقؾ إلبؾقس قد 

أحققه! وكؿ مـ ضالٍّ تائٍف قد هدوه! فؿا أحسـ أثرهؿ طؾك الـاس وأقبح أثر 

 تحريػ الغالقـ، واكتحال الؿبطؾقـ، وتلويؾ الـاس طؾقفؿ! يـػقن طـ كتاب اهلل

الجاهؾقـ، الذيـ طؼدوا ألقية البدطة، وأصؾؼقا طؼال الػتـة، ففؿ مختؾػقن يف 

الؽتاب، يؼقلقن طؾك اهلل ويف اهلل ويف الؽتاب، يؼقلقن طؾك اهلل بغقر طؾؿ، 

يتؽؾؿقن بالؿتشابف مـ الؽالم، ويخدطقن جفال الـاس بؿا يشبفقن طؾقفؿ، 
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الرد طؾك »يف كتابف  $مـ كالم اإلمام أحؿد «- ذ باهلل مـ فتـ الؿضؾقـفـعق

 (-6)ص« الزكادقة والجفؿقة

يف فرتة كاكت إمة فقفا يف سبات طؿقؼ، وُبعٍد  $وقد جاء الُؿعؾِّؿل 

طـ الـَّبَعْقـ الصافَِققـ: الؽتاب والسـة، سقى صائػة قؾقؾة غريبة بقـ الـاس، قائؿة 

ر اهلل، ال مْ ة بلَ ؿَ قائِ  ةٌ م  تل أُ م  ـ أُ مِ  زاُل ال يَ »: ملسو هيلع هللا ىلصلحديث الـبل بلمر اهلل مصداًقا 

 -«اهلل وهؿ طؾك ذلؽ فؿ أمرُ قَ ػفؿ، حتك يلتِ ـ خالَ فؿ وال مَ لَ ـ خَذ هؿ مَ ضرا يَ 

أحد أولئؽ إشاوس إكابر الذيـ طؿؾقا طؾك  $وقد كان الُؿعؾِّؿل 

صؾ وكسروا هجؿاتف هداية إمة وكشر العؾؿ الصحقح، ووقػقا لجققش البا

وصقٓتف طؾك جؿقع أهؾ السـة والحديث، وكان مـ أولئؽ الذيـ يعؿؾقن يف 

 صؿت إلحقاء مـفج أهؾ السـة والجؿاطة أصحاب الحديث السؾػ الصالحقـ-

يؼقل طَؾؿ مـ أطالم الحديث والسـة يف زماكف، وهق  (:8-0وقال )ص

صدق واهلل، إن »هؾ زماكف: اهلل بـ الذهبل معؾًؼا طؾك كالمف وشاكًقا حال أ طبد

صالب الحديث شلء غقر الحديث، اسؿ طريف ٕمقر زائدة طؾك ما يحصؾ ماهقة 

الحديث، وكثقر مـفا مراٍق إلك العؾؿ، وأكثرها أمقر يشغػ هبا الؿحدث مـ 

تحصقؾ الـسخ الؿؾقحة وتطؾب الؿعالل وتؽثقر الشققخ والػرح بإلؼاب 

ي، وحب التػرد، إلك أمقر ٓزمة لألغراض والثـاء، وتؿـل العؿر الطقيؾ لقرو

الـػساكقة ٓ إطؿال الرباكقة، فنذا كان صؾبؽ لعؾؿ الحديث الـبقي محػقًفا هبذه 

 «-أفات فؿتك خالصؽ إلك اإلخالص؟!---
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ًٓ ثؿ » :$قال األَْلَباكِل  طؾؿ الحديث بركتف يف تؼقيؿ ُخؾؼ الؿحدث أوَّ

قًّا لؿ يتحسـ ُخؾؼف ولؿ يستؼؿ فؽره فاففؿ أن فؽره ومذهبف ثاكًقا، فنذا رأيت حديث

دراستف لؾحديث ٕمر دكققي، قد يؽقن لؾؿال، قد يؽقن لؾظفقر، فؿشؽؾة مـ 

شريط « سمآت الحقيـل لأللباين«- »يشتغؾقن بالحديث أهنؿ ٓ يتلثرون بف!!

 (-5رقؿ )

فؼراءة تراجؿ العؾؿاء والصالحقـ تمثر يف تؽقيـ الشخصقة، وتحسقـ 

كؽسار الؼؾب لرب الربية، وتربل الػرد طؾك الخصال اة، وتطفقر الـقة، والطقي

الحؿقدة السقية، وتغرس يف الـػس الؽثقر مـ الػضائؾ، كحب العؾؿ والسـة 

والغقرة والحؿقة، وآجتفاد يف العبادة وغقرها مـ الؿـاقب العؾقة، ٓسقؿا قراءة 

يف هذه إزمان وشققع الجفؾ تراجؿ أهؾ العؾؿ الؿعاصريـ، فنكف مع كثرة الػتـ 

وقؾة العؾؿ وقؾة الـاصح والؿعقـ وكثرة الضغقط والؿحـ كجدهؿ يصربون 

ويصابرون لـصرة ديـ اهلل وإطالء كؾؿتف، فؼراءة تراجؿفؿ تذهب مـ الـػس 

وحشة الغربة، وتـزع مـ الؼؾب مفابة أهؾ الضالل والػتـة، وتبعث إمؾ يف 

 الـػس، وتعؾل الفؿة-

فسبقؾ صالب الؽؿال يف صؾب العؾؿ » :$مة ابـ الجقزي قال العال

آصالع طؾك الؽتب التل قد تخؾػت مـ الؿصـػات، فؾقؽثر مـ الؿطالعة، فنكف 

يرى مـ طؾقم الؼقم وطؾق هؿفؿ ما يشحذ خاصره ويحرك طزيؿتف لؾجد، وما 

يخؾق كتاب مـ فائدة، فاهلل اهلل! وطؾقؽؿ بؿالحظة سقر السؾػ ومطالعة 
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 ؿ وأخبارهؿ، فآستؽثار مـ مطالعة كتبفؿ رؤية لفؿ، كؿا ققؾ:تصاكقػف

 فىىىىىىاتـل أن أرى الىىىىىىديار بطىىىىىىريف

 

 فؾعؾىىىىىل أرى الىىىىىديار بؿسىىىىىؿعل 

ما أشبع مـ مطالعة الؽتب، وإذا رأيت كتاًبا لؿ أره  إين أخبر طـ حالل: 

 فؽلين وقعت طؾك كـز---

الطؾب،  إين صالعت طشريـ ألػ مجؾد كان أكثر وأكا بعُد يف ولق قؾت:

فاستػدت بالـظر فقفا مـ مالحظة سقر الؼقم وقدر هؿؿفؿ وحػظفؿ وطبادهتؿ 

وغرائب طؾقمفؿ ما ٓ يعرفف مـ لؿ يطالع، فصرت استزري ما الـاس فقف، 

 «-وأحتؼر هؿؿ الطالب، وهلل الحؿد

قد كـا زماًكا كعتذر مـ » :رحمه اهلل تعالىيؼقل اإلمام ابـ قتقبة الديـقري 

ركا أن كحتاج إلك آطتذار مـ العؾؿ!! وكـا كممؾ شؽر الـاس الجفؾ، فؼد ص

بالتـبقف والدٓلة، فصركا كرضك بالسالمة، ولقس هذا بعجقب مع اكؼالب 

 «-إحقال، وٓ يـؽر مع تغقر الزمان، ويف اهلل خؾػ، وهق الؿستعان---

 ، فؽقػ هبذه إزمان؟!!$هذا يف زماكف 

رأيت (: »216)ص« صقد الخاصر»يف قال ابـ الجقزي  (:1وقال يف )ص

آشتغال بالػؼف وسؿاع الحديث ٓ يؽاد يؽػل يف صالح الؼؾب إٓ أن يؿزج 

بالرقائؼ والـظر يف سقر السؾػ الصالحقـ: ٕهنؿ تـاولقا مؼصقد الـؼؾ، 

وخرجقا طـ صقر إفعال الؿلمقر هبا إلك ذوق معاكقفا والؿراد هبا، وما 

ة وذوق، ٕين وجدت جؿفقر الؿحدثقـ وصالب أخربتؽ هبذا إٓ بعد معالج
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الحديث هؿة أحدهؿ يف الحديث العالل وتؽثقر إجزاء، وجؿفقر الػؼفاء يف 

طؾقم الجدل وما يغالب بف الخصؿ، وكقػ يرق الؼؾب مع هذه إشقاء؟! وقد 

كان جؿاطة مـ السؾػ يؼصدون العبد الصالح لؾـظر إلك سؿتف وهديف، ٓ 

أن ثؿرة طؾؿف هديف وسؿتف، فاففؿ هذا وامزج صؾب الػؼف  ٓقتباس طؾؿف، وذلؽ

 «-والحديث بؿطالعة سقر السؾػ والزهاد يف الدكقا لقؽقن سبًبا لرقة قؾبؽ

قْخ وتحؼقؼاتف يتضح لف جؾقًّا ما كان » (:00-02)صقال  الـاضر يف كتابات الشَّ

قْخ الُؿعؾِّؿل القؿاين مـ طؼقدة سؾػقة واتباع لخقر الرب ية، وأكف طؾك طؼقدة الػرقة طؾقف الشَّ

قْخ  مـ الؿـافحقـ طـ طؼقدة السؾػ،  $الؿرضقة أهؾ السـة والجؿاطة، بؾ كان الشَّ

حقث كان مـ العؾؿاء الؼالئؾ الذيـ بؾغقا يف إتؼان مباحث العؼقدة والؿعرفة بالِػرق 

يؼرر « الؼائد إلك تصحقح العؼائد»الؿخالِػة وأصقلفؿ ما لؿ يبؾغف غقره، فتجد يف كتابف 

طؼقدة السؾػ ويبطؾ ما خالػفا مـ كالم الػرق الؿخالػة، ويجادلفؿ بالحجة 

والربهان، بؾ إن اإلكسان َلقؼػ معجبًا بسعة طؾؿ الُؿعؾِّؿل وإلؿامف بلسالقب الؿتؽؾؿقـ 

وهق يجادلفؿ ويبطؾ حججفؿ، وسرطان ما يتذكر أسؾقب شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 «-الؽالميف مـاقشاتف وردوده طؾك أهؾ  $

ْقخ محؿد طبد  «:الؼائد»الرازق حؿزة طـ كتاب  يؼقل الش 

لؾعالمة الؿحؼؼ « الؼائد إلك تصحقح العؼائد»فرغت مـ قراءة كتاب »

ْقخ طبد الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل القؿاين فنذا هق مـ أجقد ما كتب يف بابف  الشَّ

تعؿؼفؿ يف الـظر يف مـاقشة الؿتؽؾؿقـ والؿتػؾسػة الذيـ اكحرفقا بتطرففؿ و
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وإققسة والؿباحث حتك خرجقا طـ صراط اهلل الؿستؼقؿ الذي سار طؾقف الذيـ 

أكعؿ اهلل طؾقفؿ مـ الـبققـ والصديؼقـ والشفداء والصالحقـ، مـ إثبات صػات 

ا حؼقؼقًّا، وأن اإليؿان  الؽؿال هلل تعالك مـ طؾقه  طؾك خؾؼف طؾقًّ

ـؼص بالؿعاصل، وأن إطؿال جزء مـ يزيد ويـؼص حؼقؼة، يزيد بالطاطات وي

 «-اإليؿان ٓ يتحؼؼ إٓ بالتصديؼ والؼقل والعؿؾ---

ْقخ  يف كشر طؼقدة السؾػ مـ خالل كتب  $وكذلؽ تظفر جفقد الش 

 العؼقدة التل حؼؼفا أو شارك يف تحؼقؼفا، ومـ ذلؽ:

 لشقخ اإلسالم-« الجقاب الباهر يف زوار الؿؼابر» ,1

 لؾسػاريـل-« لبفقة يف طؼقدة الػرقة الؿرضقةلقامع إكقار ا» ,2

 ٓبـ تقؿقة-« الرد طؾك اإلخـائل» ,3

وكذلؽ مـ خالل الردود التل كتبفا يف الرد طؾك الؿبتدطة والزكادقة، وفقفا 

ؾػل جؾقًّا وغقرتف طؾك طؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة، ومـ ذلؽ:  يتضح كَػُسف السَّ

 «-الؼائد إلك تصحقح العؼائد» ,

 «-اثة العؾؿاء مـ صعـ صاحب القراثة يف اإلسالمإغ» ,

 «-الرد طؾك الؿتصقفة الؼائؾقـ بقحدة القجقد» ,

 (:33قال )ص

إكف قد استؼر يف إذهان واستغـك طـ إقامة  :$قال الُؿعؾِّؿل القؿاين »
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الربهان ما لؾِعؾؿ مـ الشرف والػضقؾة، وأكف هق القسقؾة لرفع اإلكسان يف الؿعـك 

ـف يف الصقرة مـ البفائؿ، ومؿا ٓ كزاع فقف أن العؾقم تتػاوت يف طؿا ارتػع ط

 «-مؼدرا ذلؽ الشرف

كؾ مـ كان لف وققف طؾك إمؿ وإفراد يف هذا العصر طؾؿ أكف بحؼ »

يسؿك طصر العؾؿ، ولؽـف يرى أكف مع ذلؽ يجب أن يسؿك بالـظر إلك تدهقر 

 «-إخالق اسًؿا آخر

 «:مـ كالم الُؿعؾِّؿل القؿاينبؾقغ األماين »( يف 32قال )ص

مِـ أوسع أودية الباصؾ الغؾق يف إفاضؾ، ومـ أمضك أسؾحتف أن  :$وقال »

يرمل الغالل كؾ مـ يحاول رده إلك الحؼ ببغض أولئؽ إفاضؾ ومعاداهتؿ، يرى 

، كان الغالة يرمقن كؾ مـ ڠبعض أهؾ العؾؿ أن الـصارى أول مـ غَؾْقا يف طقسك 

يبغض طقسك ويحؼره وكحق ذلؽ، فؽان هذا مـ أطظؿ ما ساطد طؾك  أكؽر طؾقفؿ بلكف

اكتشار الغؾق: ٕن بؼايا أهؾ الحؼ كاكقا يرون أهنؿ إذا أكؽروا طؾك الغالة كسبقا إلك ما 

هق أشد الـاس كراهقة مـ بغض طقسك وتحؼقره-- وقريب مـ هذا حال الغالة مـ 

ـ وحال غالة الؿؼؾديـ  «-الروافض وحال الؼبقريق

 (:36ال )صوق

قد أكثر العارفقن باإلسالم الؿخؾصقن لف مـ تؼرير أن كؾ ما وقع فقف »

الؿسؾؿقن مـ الضعػ والخقر والتخاذل وغقر ذلؽ مـ وجقه آكحطاط إكؿا 

 كان لُبعدهؿ طـ حؼقؼة اإلسالم، وأرى أن ذلؽ يرجع إلك أمقر:
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 التباس ما لقس مـ الديـ بؿا هق مـف- ,

 الديـ- ضعػ القؼقـ بؿا هق مـ ,

 «-طدم العؿؾ بلحؽام الديـ ,

 :$وقال 

قد اختؾط الحابؾ بالـابؾ، فطريؼ الـجاة لؾعالِؿ أن يبدأ فقجرد كػسف مـ »

، فقلخذ بذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصإهقاء، ويتدبر حؼ التدبر ما كان طؾقف الحال يف طفد الـبل 

ٓ  ويدع ما يخالػف، وأما العامة مـفؿ ففؿ إلك خقٍر إذا طؼؾقا وتركقا التعصب لؿا

«- يعؾؿقن، وتحروا آحتقاط لديـفؿ، واهلل يفدي مـ يشاء إلك صراط مستؼقؿ

 (-279)ص« الػقائد الؿجؿقطة»

 :$وقال 

اطؾؿ أن الـاس تختؾػ مداركفؿ وأففامفؿ وآراؤهؿ، وٓسقؿا فقؿا يتعؾؼ »

بإمقر الدكققية والغقبقة: لؼصقر طؾؿ الـاس يف جاكب طؾؿ اهلل تعالك وحؽؿتف، ولفذا 

ن يف آيات كثقرة يشؽؾفا كثقر مـ الـاس، وقد ألِّػت يف ذلؽ كتب، وكذلؽ استشؽال كا

الـص ٓ يعـل بطالكف، ووجقد الـصقص التل ُيستشؽؾ ضاهرها لؿ يؼع يف الؽتاب 

والسـة طػًقا، وإكؿا هق أمر مؼصقد شرًطا: لقبؾق اهلل ما يف الـػقس ويؿتحـ ما يف 

 «-لجفاد العؾؿل يرفعفؿ بف درجاتالصدور، ويقسر لؾعؿاء أبقابًا مـ ا

* * *  
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ذ اىٍدلق  ْ٘
َّ
 اىؼ

 (1)خعني ظيً٘ أظس اىساراِن

ِعقَػة»يف ذكره األلباين  ْؾِسَؾة الض   :(1030) (308-306/ص3)ج« السِّ

 «-أطػ الـاس قتؾة أهؾ اإليؿان» حديث:

 ٓضطرابف وجفالتف-« ضعقػ»

 :$قال األَْلَباكِل 

لؿصادر الؿتؼدمة: )أطػ( مـ العػة، أي: هؽذا وقع يف جؿقع ا تـبقف:»

أرحؿ الـاس بخؾؼ اهلل وأشدهؿ ابتعاًدا طـ التؿثقؾ والتشقيف بالؿؼتقل، وكذلؽ 

، لؽـ الؿصحح الذي قام طؾك «مجؿع الزوائد»وقع يف إصؾ الؿخطقط مـ 

 صبعف أفسده فجعؾف: )أطؼ( بالؼاف! وقال معؾًؼا طؾقف:

 «-)أطػ( يف األصؾ:»

ما رأيت مـ التصحقح، بؾ التصحقػ، فنن إصؾ وهذا مـ أطجب 

صحقح رواية ودراية، والؿصحح بزطؿف ٓ يظفر معـاه هـا، فنن )أطؼ( مـ 
                                           

حسقـ سؾقؿ أسد الداراين السقري، أحد الؿحؼؼقـ الؿعروفقـ يف تحؼقؼ بعض كتب  (1)

 وغقرها-« صحقح ابـ حبان»، و«مسـد الدارمل»، و«مسـد أبل يعؾك»الحديث، مثؾ 
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 )العؼ(، وهق الؼطع!

ف الؿصحح الؿشار إلقف طـقان الباب الذي ترجؿ بف الؿصـػ  وحرَّ

 «-باب حسـ الؼتؾ»الفقثؿل لؾحديث بؼقلف: 

 «!!باب أطؼ الؼتؾ»فجعؾف 

 «-ستعان---فاهلل الؿ

ْقخ األَْلَباكِل  ْقخ حسقـ سؾقؿ  $ولعؾل أكؼؾ مؼاالت الش  يف تحؼقؼات الش 

ْقخ  ْقخ، إكؿا هق اجتفاد الش  ، $أسد، ولقس معـك ذلؽ التـؼص مـ قدر الش 

 والؿعصقم مـ طصؿف اهلل، وقد يؽقن الصقاب معف:

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   (:6/222)ج« الض 

ثؿ صبع « مسـد أبل يعؾك»ث مـ كسخة مصقرة مـ كـت خرجت الحدي»

ة وتحؼقؼ وتعؾقؼ إخ )حسقـ سؾقؿ أسد(  ,والحؿد هلل,« الؿسـد»هذا  بِِفؿَّ

جزاه اهلل خقًرا، وقد بدا لل مؿا اصؾعت طؾقف مـ تحؼقؼاتف وتعؾقؼاتف أكف مـ 

صرمقا، الـاشئقـ يف هذا العؾؿ، وأكف مثؾ كثقر مـ أمثالف الذيـ تزبَّبقا قبؾ أن يتح

وٓ أدل طؾك ذلؽ مـ تطاولف طؾك بعض الحػاظ الؿتؼدمقـ، مثؾ الحافظ ابـ 

حجر، الذي رد طؾقف ققلف بجفالة َمـ وثَّؼف ابـ حبان، واحتج طؾقف برواية 

 اهـ-«- الشقخقـ طـ بعض الرواة، ولقس لف إٓ راو واحد---

 (:22-31/ص1)ج« صحقح مقارد الظؿآن إلك زوائد ابـ حبان»قال األَلْبَاكِل يف 

 الرد طؾك الداراين:»

بقد أكف قد ضفر أخقًرا بعض الـاشئقـ يف هذا العؾؿ، الذيـ كرى أهنؿ ٓ 
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يزالقن يف أول الطريؼ بالـظر لؽثرة أخطائفؿ تلصقاًل وتػريًعا، وهؿ لؽثرهتؿ يف 

هذا الزمان يؼؾ ذلؽ مـفؿ ويؽثر، كؾٌّ حسب مؿارستفؿ وكبقغفؿ وإخالصفؿ 

امة، ولفذا العؾؿ الشريػ بخاصة، وجؿفقرهؿ مؿـ يذكرين ما لؾعؾؿ الشرطل بع

بؾطقػ ققل الحافظ الذهبل  ,مـ بالغ أخطائفؿ تصحقًحا وتضعقًػا,كراه مـفؿ 

ومثؾف الَؿثؾ الؿعروف: )تَزبَّب قبؾ أن «! يريد أن يطقر ولؿا يريش»يف أمثالفؿ: 

ء قبؾ أواكف يتحصرم(، وتؽقن العاقبة كؿا جاء يف الحؽؿة: )مـ استعجؾ الشل

 ابتؾل بحرماكف(!

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ﴿ واألكؽك مـ ذلؽ مخالػة ققل رب العالؿقـ يف كتابف:

وققلف  [36]اإلسراء:  ﴾ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی

 -[0]األكبقاء:  ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ تعالك: 

فؽقػ يؽقن حال مـ تعدى َصقره مـ أولئؽ الؿشار إلقفؿ، وَيردُّ بجفؾ 

بالغ وجرأة طجقبة طؾك أهؾ العؾؿ هبذا الػـ الـابغقـ فقف، ويؽرر ذلؽ بؿـاسبة 

وبغقر مـاسبة، أطـل إخ حسقـ سؾقؿ الداراين السقري، الذي بدأت آثاره تظفر 

هـ ببضع  1455قراتف مـ بعد هجريت مـ دمشؼ سـة يف بعض تحؼقؼاتف ومـش

سـقـ، وقد رددت طؾقف كثقًرا مـ تعدياتف وأخطائف التل ٓ يؿؽـ حصرها لؽثرهتا 

يف الؿجؾدات إخقرة مـفا، ٕكف « السؾسؾتقـ»يف طديد مـ مملػايت وتحؼقؼايت، كـ

، «الضعقػ»وقسقؿف « صحقح الرتغقب»لؿ يؽـ معروًفا مـ قبؾفا، ومثؾ 

لؽثرة أوهامف فقفا  ,أيًضا,وقسقؿف « صحقح الؿقارد»صقرة خاصة يف هذا وب
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 كثرة طجقبة متـقطة، ولعؾف يتقسر لل ذكر كؿاذج مـفا يف هذه الؿؼدمة-

لؼد كـت أود لألخ سؾقؿ أن يققػ بحثف وكشاصف يف كشر بعض كتب 

الحديث إصقل التل لؿ تطبع بعد، أو صبعت ولؽـ صبعات تجارية، فقؼقم هق 

تحؼقؼفا وإطادهتا إلك ما تركفا طؾقف مملػقها أو قريًبا مـ ذلؽ، ومـ شرح ب

غريب وكحقه، فنكف أهؾ لذلؽ لق شاء فقؿا يبدو لل: لـشاصف يف البحث، ثؿ يعؿؾ 

لـشرها، فقـتػع بذلؽ العؾؿاء وصالب العؾؿ بنذكف تعالك، وٓ يتعدى ذلؽ إلك ما 

 تجريح، فذلؽ ما ٓ يحسـف إٓ ٓ يتؼـف مـ التصحقح والتضعقػ والتقثقؼ وال

وإمثؾة التل أشرت  [13، 13القاقعة:] ﴾ې ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ﴿

 إلقفا كافقة يف إسداء مثؾ هذه الـصقحة، فؽقػ بأيت بعد؟!

فنن الذي يعـقـل هـا سبب شذوذه ومخالػتف لؽافة طؾؿاء الؿصطؾح يف 

ف الجفؾ مؼروًكا اشرتاصفؿ الحػظ يف الثؼة طؾك التػصقؾ الذي سبؼ بقاكف، وأك

بالُعجب والغرور والتؼؾقد إطؿك، مع الدفاع طـ رأيف ومذهب مؼؾده بحؿاس 

غريب كلكف أتك بشلء لؿ تستطعف إوائؾ، مؿا ذكرين بالحديث الذي يرويف 

 ، وققل الشاطر:«ؿِص عؿل ويُ حبؽ الشلء يُ »بعضفؿ: 

 فصادف قؾًبا خاوًيا فتؿؽـا! ذأتاين هقاها قبؾ أن أطرف الفقي

، وإٓ فؽقػ يعؼؾ ,طافاكا اهلل وإياه,هذا هق الذي أصاب إخ سؾقؿ 

ـقه، فقـربي هق  اكحرافف طـ جادة العؾؿاء الذيـ وقػقا طؾك مذهب مؼؾَّده ووهَّ

بالرد طؾقفؿ بغقر طؾؿ وٓ كتاب مـقر، وإكؿا بشبفة طرضت لف ضـفا ِطؾًؿا، ثؿ بـك 
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 هلل تعالك؟!طؾقفا طاللل وقصقًرا، كؿا يليت بقاكف إن شاء ا

لؼد كان يؽػقف إذا تبـك تقثقؼ مؼؾَِّده أن يؿضل طؾقف يف تخريجاتف وتصحقحاتف، 

أما أن يـصب كػسف مـصب العالِؿ الحافظ الـَّؼاد الؿتؿؽـ مـ معرفة أققال الحػاظ 

الذيـ تتابعقا طؾك خالف رأيف الذي استؼاه مـ مذهب مؼؾده، وقد أباكقا طؿا فقف مـ 

مؿا ٓ يستؼقؿ يف طؼؾ طاقؾ يدري ما يخرج مـ فقف أو يسقؾ بف  ,واهلل,العؽر، ففق 

قؾؿف! ذلؽ ٕن التؼؾقد لقس طؾًؿا باتػاق العؾؿاء، فؿـ أراد الرد طؾقفؿ وجب أن يؽقن 

 [33الـحؾ:] ﴾ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿رده بعؾؿ، وإٓ وسعف ققلف تعالك: 

 ٓ يسلل مـ شذ طـفؿ وضفر خطمه-و

« مقارد الظؿآن»مة صبعتف لؽتاب الفقثؿل هذا لؼد طؼد الرجؾ بحًثا يف مؼد

(، افتتحف بـؼؾ أققال الحػاظ الذي كسبقا ابـ 1.55,51يف أربع صػحات )

حبان إلك التساهؾ كابـ الصالح والعراقل والعسؼالين والسخاوي وغقرهؿ، 

هذا يف الؿتـ، ثؿ أخذ يف الرد طؾقفؿ يف التعؾقؼ فؼال بعد أن حؽك طـ الـقوي أن 

 ٓ يحتج بؿجفقل العدالة وهق معروف العقـ برواية طدلقـ:الجؿفقر 

ووثؼف ابـ حبان طؾك طادتف يف  ا طبارة:ـولؽـ ما أكثر ما تصافح أطقـ»

 «!تقثقؼ الؿجاهقؾ

، وهؽذا ففق مـ إكصافف ,أيًضا,وكلكف يغؿز مـل وربؿا مـ غقري  قؾت:

وأهاًل بف حقـ  وطدالتف! ٓ يذكرين يف كؾ ما وقػت طؾقف مـ كالمف إٓ كاقًدا،

 يؽقن صقاًبا، ثؿ قال:
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-- أبق سؾؿة الجفـل، حدث -وأققال أخرى مثؾ ققل الحافظ ابـ حجر:»

«--- الثؼات»طـف فضقؾ بـ مرزوق ٓ ُيدرى مـ هق؟ وقد ذكره ابـ حبان يف 

 «-والحؼ أكف مجفقل الحال---

كؿا يزطؿ ,وبعد التتبع وجدكا أن الؿجاهقؾ الذي يقثؼفؿ ابـ حبان 

 فريؼان: ,قرالؽث

 وهؿ الذيـ ٓ يروي طـفؿ غقر واحد، وهق إهؿ- الػريؼ األول:

 وهؿ الذيـ روى طـفؿ أكثر مـ واحد!! الػريؼ الثاين:

 (:32 -33)ص« صحقح مقارد الظؿآن»قال األَْلَباكِل كؿا يف مؼدمة و

 تضؾقؾ لؾؼراء مـ كاحقتقـ: ,يف الؿثال الذي ذكره سابًؼا,يف هذا التؿثقؾ »

إيفامف إياهؿ أن الراوي الؿشار إلقف احتج بف الشقخان، وهذا  ك:األول

كذب، وأرجق أن ٓ يؽقن قد تعؿده، وإكؿا أيت مـ جفؾف أو تؼؿقشف وقؾة 

تحؼقؼف، ذلؽ ٕهنؿا إكؿا أخرجا لف متابعة، كؿا قال الحافظ ابـ حجر يف 

 (-6.288« )التفذيب»

 «-طبد الرحؿـ بـ كؿر القحصبل»الراوي هق 

لؿ يخرج لف الشقخان سقى حديث واحد يف الؽسقف، » حافظ:قال ال

 «!وهق متابعة

، فنكف مختؾػ ,أيًضا,ققلف: إكف مـ الثؼات، وهذا خالف القاقع  واآلخر:
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فقف، فضعػف ابـ معقـ وأبق حاتؿ وابـ طدي، ووثؼف ابـ الربقل والذهؾل، وإن مؿا 

لعؾؿ وأطرف وأشفر مـ ٓ شؽ فقف أن همٓء إئؿة الذيـ ضعػقه هؿ أقعد هبذا ا

ٕن ,( 7.82« )الثؼات»هذيـ الؾذيـ وثؼاه، وإن كان تبعفؿا ابـ حبان بؼقلف يف 

 «-مـ ثؼات أهؾ الشام ومتؼـقفؿ: »,البحث إكؿا يدور حقل تساهؾف

حديثف طـ »كعؿ، ٓ يـايف التضعقػ الؿذكقر ققل أبل زرطة الدمشؼل: 

 «-الزهري مستقي

ين يف مخالػة همٓء الحػاظ جؿقًعا فؾقت شعري ما هق مؾحظ الدارا

 الؿتؼدمقـ مـفؿ والؿتلخريـ، الؿجرحقـ مـفؿ والؿحؼؼقـ؟!

 أهق شلء جفؾقه أو غػؾقا طـف وطؾؿف هق أو اكتشػف هق؟!

كعؿ، لؼد بدا لـا ما هق، يف هذا الؿثال الذي ضربف هق أكف باختصار قؾبف 

ؼا َمـ لقس بثؼة، واستؽباره طـ  لؾحؼائؼ وإيفامف الؼراء أن )الشقخقـ(، وثَّ

 «-التسؾقؿ ٕئؿة ثؼات شفدوا الؼؿر بإبصار!

 (-39,41)ص« صحقح مقارد الظؿآن»قال إَْلَباكِل يف 

زاد يف الؿغالطة وضرب إمثؾة الخارجة  ,هداه اهلل,ثؿ إن إخ الداراين »

ج لفؿ الشقخان ولؿ  ڤطـ الؿقضقع، فذكر أسؿاء بعض الصحابة  مؿـ خرَّ

 ٓ واحد! كؼؾ ذلؽ طـ اإلمام الـقوي! وابـ الصالح!يرو طـفؿ إ

حؼقؼًة اتػؼ طؾقف أهؾ السـة،  ,طػا اهلل طـف,لؼد تجاهؾ الداراين  فلققل:
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وهل أن الصحابة كؾفؿ طدول بتعديؾ اهلل إياهؿ يف آيات كثقرة وأحاديث شفقرة، 

« ثفتح الؿغق»فال داطل لإلصالة، فؿـ شاء راجع كتب الؿصطؾح، فاكظر مثاًل: 

 (-3.155,156لؾحافظ السخاوي )

إن ققاسؽ  فنذا كان األخ الداراين يعرف هذه الحؼقؼة ويممـ بفا فنكا كؼقل لف:

لقا مـ بعض ,غقر الصحابة  مـ التابعقـ ومـ بعدهؿ الذيـ هؿ بحاجة إلك أن يعدَّ

كقػ صح يف طؼؾؽ أن تؼقسفؿ طؾك الصحابة الذيـ طدلفؿ اهلل تبارك  ,البشر

  إن هذا لؿـ أبطؾ ققاس يؼقلف رجؾ يدري ما يخرج مـ فقف!وتعالك؟! تاهلل

)زيـب بـت كعب بـ طجرة( راوية حديث  ومـ األمثؾة طؾك ذلؽ:

أن تؿؽث يف بقتفا بعد وفاة زوجفا--- ففل مؿـ لؿ يرو  ملسو هيلع هللا ىلص)الػريعة( التل أمرها 

طـفا غقر ثؼتقـ، ولؿ يقثؼفا غقر ابـ حبان، ومع ذلؽ فؼد صححُت حديثفا ٕكف 

حف جؿع مـ الحػاظ، مثؾ محؿد بـ يحقك الذهؾل، والرتمذي، وابـ صح

الجارود، وابـ حبان، والحاكؿ، والذهبل، وابـ الؼقؿ، واحتج هبا اإلمام أحؿد، 

 إلك كقهنا تابعقة زوج أبل سعقد الخدري، وققؾ: إهنا صحابقة-

أكف صحح إسـاد حديثفا هـاك دون أن يحؼؼ أهنا ثؼة  ومـ أوهام الداراين:

 «-لق بـؼؾ تقثقؼ )مؼؾَّده( ابـ حبان إياها!!و

 (:22)ص« صحقح مقارد الظؿآن»قال األَْلَباكِل يف 

 بعد هذا البقان الجامع الؿقجز أققل:»

طؾك إخ الداراين أن يعقد إلك رشده ويتقب إلك ربف مـ غروره وطجبف، وأن 
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وأطظؿ مـ يصؾح مققػف مع إئؿة وحػاظ إمة، وبخاصة مـ رمك مـفؿ بالجفؾ، 

: أن يعقد الـظر يف تؾؽ إحاديث ,وهق الؿؼصقد إكرب مـ هذا الرد كؾف,ذلؽ كؾف 

ِعقَػة التل صححفا، واهلل الؿستعان، وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل!!  «-الضَّ

طـ مثؾ هذه أفة التل اكتشرت، وهل  $ومـ بقـ مؼآت إَْلَباكِل 

 (:861« )ة الفدى والـقرسؾسؾ»قال يف «! إطجاب كؾ ذي رأي برأيف»

آفة الشباب الؿسؾؿ يف العصر الحاضر هق أهنؿ لؿجرد أن يشعروا بلهنؿ »

طرفقا شقًئا مـ العؾؿ لؿ يؽقكقا مـ قبؾ طؾك طؾؿ بف رفعقا بف رؤوسفؿ وضـقا 

 أهنؿ قد أحاصقا بؽؾ شلء طؾًؿا!

: ملسو هيلع هللا ىلصفتسؾط طؾقفؿ الغرور والعجب، وكخشك أن يشؿؾفؿ ققل الرسقل 

 --«-«فأيِ برَ  ذي رأٍي  كؾِّ  ى مت َبع، وإطجاُب قً ، وهَ طاعٌ مُ  حٌّ : ُش ؽاٌت فؾِ مُ  الٌث ثَ »

ْقخ حسقـ سؾقؿ  $وأكؼؾ ما ذكره الؿحدث األَْلَباكِل  طـ تحؼقؼات الش 

 أسد مـ بعض كتبف:

ِعقَػة»يف مؼدمة  $قال األَْلَباكِل   («:8-0/ص3)ج« الض 

مسـد أبل »إخراج  لف جفقد مشؽقرة يف ,فقؿا طؾؿُت ,وثؿة كاشئ جديد »

إلك طالؿ الؿطبقطات، ولق أكف لؿ يتؿ بعد، لف طؾقف تعؾقؼات كثقرة يف « يعؾك

تخريج أحاديثف وتصحقحفا وتضعقػفا، فلكصح لف أن يؼػ يف جفقده طـد 

ح أو ضعَّػ فبآطتؿاد طؾك الحػاظ الؿعروفقـ  التخريج فؼط، وأكف إن صحَّ

,ديًثا مع ضعػ أحد رواتف طـده بالتؿؽـ يف هذا الؿجال، فؼد رأيتف صحح ح
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ٕن لف متابًعا بزطؿف، وادطك أن إسـاده صحقح لتقهؿف أن بعض رواتف مـ  ,أيًضا

الثؼات، ولقس كذلؽ، ٕكف اختؾط طؾقف راٍو بآخر، ثؿ هق لق صح إسـاده لؿ يجز 

 تؼقية الضعقػ بف ٕكف مقققف، بؾ هق طؾة أخرى فقف، وٕكف مختصر طـف-

ها أكصح لؽؾ مـ يؽتب يف مجال التصحقح والتضعقػ لفذه إمثؾة وغقر

أن يتَِّئد وٓ يستعجؾ يف إصدار أحؽامف طؾك إحاديث إٓ بعد أن يؿضل طؾقف 

دهر صقيؾ يف دراسة هذا العؾؿ يف أصقلف، وتراجؿ رجالف، ومعرفة طؾؾف، حقـ 

ـ مـ ذلؽ كؾف كظًرا وتطبقًؼا بحقث يجد أن تحؼقؼاتف , يشعر مـ كػسف أكف تؿؽَّ

تقافؼ تحؼقؼات الحػاظ الؿربزيـ يف هذا العؾؿ، كالذهبل  ,ولق طؾك الغالب

 والزيؾعل والعسؼالين وغقرهؿ-

أكصح هبذا لؽؾ إخقاكـا الؿشتغؾقـ هبذا العؾؿ حتك ٓ يؼعقا يف مخالػة 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ  ﴿ققل اهلل تبارك وتعالك: 

 -[36اإلسراء:] ﴾ی ی ی ی

 «-تزبَّب قبؾ أن يتحصرم»ولؽل ٓ يصدق طؾقفؿ الؿثؾ الؿعروف: 

مـ استعجؾ الشلء قبؾ أواكف ابتؾل »وٓ يصقبفؿ ما جاء يف بعض الحؽؿ: 

 «-بحرماكف

إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصلقس أحد بعد الـبل » ذاكًرا مع هذا ما صح مـ ققل بعض السؾػ:

 اكتفك«--«- ملسو هيلع هللا ىلصمـ ققلف ويرتك إٓ الـبل  ويمخذ

* * *  
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ذ اىٍدسث  ْ٘
َّ
 اىؼ

 (1)$خت٘ب اىصخٍَ األـؾٍٖ 

ِعقَػة»يف األلباين ذكره  ْؾِسَؾة الض   حديث (361- 362/ص3)ج« السِّ

، وابـ أبل خقثؿة يف «الطبؼات»يف الحديث الذي أخرجف ابـ سعد يف  (:1010)

، والطرباين يف «مسـده»، والبزار يف «دأحا»، وابـ أبل طاصؿ يف «التاريخ»

 «:مسـد الشامققـ»

لتؼاتؾـ الؿشركقـ حتك تؼاتؾ بؼقتؽؿ الدجال طؾك هنر بإردن، » حديث:

 «-أكتؿ شرققَّف وهؿ غربقف، وما أدري أيـ إردن يقمئذ مـ إرض

ضعػف «: »الؿقزان»آفتف محؿد بـ أبان الؼرشل- قال الذهبل يف « ضعقػ»

وذكره ابـ حبان يف «- ـ معقـ، وقال البخاري: لقس بالؼقيأبق داود واب
                                           

حبقب الرحؿـ بـ صابر بـ طـاية اهلل إطظؿل، أحد أبرز طؾؿاء الحديث يف شبف الؼارة  (1)

الؿعفد العالل يف ماؤ، ورئقس هقئة التدريس بجامعة مػتاح العؾقم يف  الفـدية، وهق ممسس

الؿديـة كػسفا، وقد درس العؾقم العربقة واإلسالمقة طؾك أيدي أساتذة أجالء، وقضك شطر 

ســ سعقد »طؿره يف التدريس والتللقػ، وكشر مخطقصات طديدة بعد تحؼقؼفا، مـفا تحؼقؼ 

ٓبـ أبل شقبة، وغقرها، ولد « الؿصـػ»قدي، وتحؼقؼ لؾحؿ« الؿسـد»، وتحؼقؼ «بـ مـصقر

ذيؾ »(، و126، 1.125« )تتؿة إطالم»هـ(- اكظر: 1412هـ(، وتقيف سـة )1319سـة )

 (-139 )ص« تؽؿؾة معجؿ الؿملػقـ»(، و64)ص« إطالم
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 (-2.265« )الضعػاء والؿرتوكقـ»

 قال األَْلَباكِل:

رواه الطرباين والبزار » (:0/331« )مجؿع الزوائد»وأما ققل الفقثؿل يف »

ْقخ حبقب الرحؿـ األطظؿل يف تعؾقؼف طؾك  «-ورجال البزار ثؼات وأقره الش 

مـ أوهامفؿا، فنكف طـد البزار مـ صريؼ محؿد بـ أبان  وذلؽ« كشػ األستار»

ويف اطتؼادي أن سبب القهؿ هق أكفؿا ضـ ا أكف محؿد بـ أبان بـ  -أيًضا-الؼرشل 

 «-وزير البؾخل وهق ثؼة حافظ مـ شققخ البخاري ولقس بف

 )تـقيف(:

 قال األَْلَباكِل:

ا كثر السمال طـف بؿـاسبة احتالل القفقد» لؾضػة الغربقة مـ إردن  كتبت هذا لؿَّ

 «-م- أخزاهؿ اهلل وأذلفؿ وصفر البالد مـفؿ ومـ أطقاهنؿ1967أول حزيران سـة 

ْقخ حبقب الرحؿـ إطظؿل  مـ متعصبة إحـاف، وذلؽ مـ  $الشَّ

 خالل مملػاتف وتحؼقؼاتف-

ْقخ صالح الديـ مؼبقل أحؿد يف  « زوابع يف وجف السـة»قال الشَّ

(: وأما ما كخالػ 219)ص« الرسالة»يف  $لشافعل وقد قال ا(: »219)ص

ثابًتا طـف فلرجق أن ٓ يمخذ ذلؽ طؾقـا إن شاء اهلل، ولقس  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حديث رسقل

ـة فقؽقن لف ققل يخالػفا ٓ أكف طؿد  ذلؽ ٕحد، ولؽـ قد يجفؾ الرجؾ السُّ
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 «-خالففا، وقد يغػؾ الؿرء ويخطئ يف التلويؾ

كتب وبحقث يف إقـاع الـاس طؾك ما وٓ تزال تصدر » (:003وقال )ص

هؿ طؾقف مـ محض التؼؾقد، وأسقأ أمثال يف هذا الباب هق كتقب معاصر مسؿك 

واسؿف يـبئ طـ كقايا مملػف، كلن « أثر الحديث الشريػ يف اختالف الػؼفاء»بـ

الذكب كؾ الذكب إحاديث الشريػة، ٓ لؿـ يعؿؾ هبا مـ الؿؼؾدة، والسبب يف 

أكف يستـبط الحؽؿ الؽؾل مـ إحاديث الجزئقة إلثبات ما يراه  وققطف يف الفقة

 مـ آلتزام بالتؼؾقد-

فالؽتاب طبارة طـ محاولة مستؿقتة إلقـاع الـاس بؿحض التؼؾقد، 

وصدهؿ طـ قبقل الحؼ، وزد إلك ذلؽ أكف يؾؿز ويفؿز مـ يدطق إلك العؿؾ 

أن الدطقة إلك العؿؾ بالحديث وترك التؼؾقد إطؿك، ويرمقفؿ بالجفؾ، ويدطل 

 «-بالحديث أن يعترب هدًما لبـاء السـة، فـسلل اهلل السالمة

ْقخ إَْلَباكِل طؾك هذا الؽتقب يف مؼدمة الطبعة الثالثة مـ »---  وقد رد الشَّ

، وهـاك كتقب آخر يف كػس «أيات البقـات يف طدم سؿاع إمقات»كتاب 

لؾؿدطق « ة حسًؿا لؾػقضك الديـقةلزوم اتباع مذاهب إئؿ»الؿقضقع باسؿ 

ْقخ محؿد الحامد، يحاول فقف فرض التؼؾقد طؾك الـاس مؿا يـدى لف جبقـ  الشَّ

 «-التؼؾقد، وكعقذ باهلل مـ هذا الخذٓن---

ْقخ طبد قال يف أمثال همٓء يف كتابف  $الحل الؾؽفـقي  لعؾ الشَّ

الؿشتؽك زماكـا، حقث  وإلك اهلل(: »116)ص« الػقائد البقـة يف تراجؿ الحـػقة»
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يطعـقن طؾك مـ ترك تؼؾقد إمامف يف مسللة واحدة لؼقة دلقؾفا ويخرجقكف طـ 

جؿاطة مؼؾديف، وٓ طجب مـفؿ فنهنؿ مـ العقام، إكؿا العجب مؿـ يتشبف 

 «-بالعؾؿاء ويؿشل مشقفؿ كإكعام

 (:006وقال )ص

يت رجاًل لق قال الشافعل: ققؾ لؿالؽ: هؾ رأيت أبا حـقػة؟ قال: كعؿ، رأ»

 «-كؾؿؽ يف هذه السارية أن يجعؾفا ذهًبا لؼام بُحجتف

مـ أراد الحديث الصحقح فعؾقف بؿالؽ، ومـ أراد »وقال الشافعل: 

 «-الجدل فعؾقف بلبل حـقػة، ومـ أراد التػسقر فعؾقف بؿؼاتؾ بـ حقان

يعـل ,ما يلتقـل ُقَرشل أففؿ مـ هذا الػتك »وقال مالؽ يف الشافعل: 

 «-,الشافعل

 كان الػؼفاء والؿحدثقن صقادلة، فجاء الشافعل صبقًبا»وقال أحؿد: 

 «--«-صقدٓكقًّا، ما رأت العققن مثؾف

 (:033-030)ص« زوابع يف وجف السـة»وقال يف 

ومـ العجب أن كثقًرا مـفؿ إذا ورد طؾك » :$ قال أبق شامة الؿؼدسل

مذهب »اء وحشؿة: مذهبفؿ أثر طـ بعض أكابر الصحابة يؼقل مبادًرا بال حق

 ڤ، ويرد ققل أبل بؽر وطؿر «الشافعل الجديد أن ققل الصحابل لقس بحجة

وٓ يرد ققل أبل إسحاق والغزالل، ومع هذا يرون مصـػات أبل إسحاق وغقره 
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مشحقكة بتخطئة الؿزين وغقره مـ إكابر فقؿا خالػقا فقف مذهبفؿ، فال تراهؿ 

 (-71ٕبل شامة )ص« ؾمختصر الؿمم»يـؽرون شقًئا مـ هذا!!- 

وجؿفقر الؿتعصبقـ ٓ يعرفقن مـ » :$وقال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

الؽتاب والسـة إٓ ما شاء اهلل، بؾ يتؿسؽقن بلحاديث ضعقػة وآراء فاسدة، أو 

حؽايات طـ بعض العؾؿاء والشققخ قد تؽقن صدًقا وقد تؽقن كذًبا، وإن كاكت 

ق طـ قائؾ غقر  صدًقا فؾقس صاحبفا معصقًما، يتؿسؽقن بـؼؾ غقر مصدَّ

معصقم ويَدطقن الـؼؾ الؿصدق طـ الؼائؾ الؿعصقم، وهق ما كؼؾف الثؼات 

كقه يف الؽتب الصحاح طـ الـبل  فتاوى ---«- »ملسو هيلع هللا ىلصإثبات مـ أهؾ العؾؿ ودوَّ

 (-22.254,255« )شقخ اإلسالم

ومـ ذلؽ » (:102)ص« تؾبقس إبؾقس»يف  $وقال اإلمام ابـ الجقزي 

أن أحدهؿ يتبقـ لف الصقاب مع خصؿف  ,تؾبقس إبؾقس طؾك الػؼفاء إي: مـ,

وٓ يرجع، ويضقؼ صدره كقػ ضفر الحؼ مع خصؿف؟ وربؿا اجتفد يف رده مع 

 «-طؾؿف أكف الحؼ، وهذا مـ أقبح الؼبقح: ٕن الؿـاضرة إكؿا وضعت لبقان الحؼ

ما كاضرت أحًدا فلكؽر الحجة إٓ سؼط مـ » :$وقد قال الشافعل 

ـل، وٓ قبؾفا إٓ هبتف، وما كاضرت أحًدا فبالقت مع مـ كاكت الحجة، إن طق

 «-كاكت معف صرت إلقف

طرفـا آراء كبار طؾؿاء الحـػقة يف العصر الحاضر  (:022- 023وقال )ص

يف شبف الؼارة الفـدية، الذيـ كذروا حقاهتؿ لؾدفاع طـ الؿذهب الحـػل وإثبات 
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حاديث الـبقية، ويف سبقؾ ترجقح الؿذهب أكف هق الؿذهب الصحقح الؿقافؼ لأل

أو تلويؾفا بؿا ٓ تتحؿؾف « الصحقحقـ»ٓ يتلخرون طـ رفض بعض أحاديث 

 الؾغة العربقة-

 «:مسـد الحؿقدي»تحريػ يف  ومـ بقـ ذلؽ:

مسـد »اهلل بـ طؿر يف رفع القديـ يف الصالة يف  وردت رواية طبد

 كؿا يؾل:« الحؿقدي

اهلل طـ أبقف  ا الزهري قال: أخربين سالؿ بـ طبدثـ حدثـا الحؿقدي قال:»

إذا افتتح الصالة رفع يديف حذو مـؽبقف، وإذا أراد أن  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رأيت رسقل»قال: 

 «-يركع، وبعد ما يرفع رأسف مـ الركقع فال يرفع وٓ بقـ السجدتقـ

فة يف  الؿطبقع بتحؼقؼ « مسـد الحؿقدي»هؽذا وردت هذه الرواية محرَّ

ْقخ حب قب الرحؿـ إطظؿل، ولؿا كان هذا التحريػ يف الرواية يقافؼ الشَّ

مذهب الحـػقة يف ترك رفع القديـ يف الصالة تـاولتفا طديد مـ الصحػ 

والؿجالت يف أوساط إحـاف يف شبف الؼارة الفـدية بالـشر والدطاية يف تليقد 

ى الؿذهب: ٕكف حديث وحقد يف الؿقضقع َوَرد بسـد صحقح متػؼ طؾقف لد

 أئؿة الصـعة-

ْقخ األطظؿل لفذا التحريػ:  اكبساط الش 

ْقخ حبقب الرحؿـ إطظؿل لفذه  وطؾك هذا كان صبقعقًّا اكبساط الشَّ

 الرواية، فعؾَّؼ طؾقفا خالف طادتف-
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ْقخ إطظؿل ٓ ُيعذر طـد الباحثقـ يف طدم اإلشارة  (:026وقال )ص والشَّ

التحؼقؼ تـؿ طـ تعؿده يف هذا إمر:  إلك التحريػ يف هذه الرواية، بؾ مالبسات

 وقابؾ كسختف طؾقفا- ,أيًضا,ٕكف اصؾع طؾك كسخة الظاهرية 

إن تعجب فعجب مـ هذا الخذٓن يف السؽقت طؾك هذا التحريػ يف 

الحديث الـبقي بدون اإلشارة إلقف، مع أكف أشار إلك كسخة الظاهرية طـد التعؾقؼ 

 طؾك الحديث-

آستدراك والتعؼقب طؾك »ظاهرية حتك يف ولق ذكر ما يف كسخة ال

لؽػاه طذًرا طـد الـاس، واهلل يتقلك السرائر، ولؽـ لؿ يػعؾ ذلؽ « الؿجدل الثاين

( الذي هق بعد الرواية 615مع أكف استدرك طؾك تعؾقؼ الحديث رقؿ ) ,أيًضا,

فة فقًرا، كذا لؿ يذكره يف جدول تصحقح إخطاء  وذكر خطل  ,أيًضا,الؿحرَّ

( الذي 5( قبؾ التعؾقؼ )رقؿ 613( مـ الحديث رقؿ )5ا يف التعؾقؼ رقؿ )واقعً 

فة-  يتعؾؼ بالرواية الؿحرَّ

إن دل هذا التغاضل طـ التحريػ يف هذه الرواية  (:021-028قال )ص

طؾك شلء فنكؿا يدل طؾك أكف أطؿاه التؼؾقد وأصؿف طـ سؿاع الؼقل الؿػقد، 

فؼة الحديث، حتك هان طؾقف أن يؼقل فغػؾ طـ معرة الؽذب يف الحديث يف مقا

 «!!ولؿ يتعرض أحد مـ الؿحدثقـ لرواية الحؿقدي هذه»بال حقاء وحشؿة: 

وما هل بلول قارورة كسرت، وهدف هذا إسؾقب الؿاكر التعقس يف 

تحريػ إحاديث هق إقـاع الجفؾة بؿا هؿ طؾقف مـ العؿؾ خالف السـة الثابتة، 
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حاسـ الشقؿ التل تـشل مـ آشتغال بعؾؿ وهذا يخالػ مؽارم إخالق وم

 الحديث الـبقي، فـسلل اهلل السالمة-

 طؾؿ الحديث يـاسب مؽارم األخالق:

طؾؿ الحديث شريػ يـاسب مؽارم إخالق » :$قال اإلمام الـقوي 

ومحاسـ الشقؿ، وهق مـ طؾقم أخرة، ومـ ُحرمف ُحرم خقًرا طظقًؿا، ومـ ُرزقف 

 «-ؾك صاحبف تصحقح الـقة وتطفقر قؾبف مـ أغراض الدكقاكال فضاًل جزياًل، فع

ْقخ صالح الديـ مؼبقل )ص  (:062-021قال الش 

 تحامؾ األطظؿل طؾك األَْلَباكِل:

ه طؾك العالمة إَْلَباكِل يشفد طؾك أكف بعقد مـ مؽارم إخالق مـ قرأ ردَّ 

التجفقؾ ومحاسـ الشقؿ، ٕن إطظؿل لؿ يرتك كؾؿة يف الؿعاجؿ تدل طؾك 

 والتضؾقؾ إٓ كعت إَْلَباكِل هبا، ومـفا:

ْقخ كاصر الديـ إَْلَباكِل شديد القلقع بتخطئة الحذاق مـ كبار ( »1) الشَّ

طؾؿاء اإلسالم-- ويؽثر مـ ذلؽ حتك يظـ الجفؾة والسذج مـ العؾؿاء أن 

 «-إَْلَباكِل كبغ يف هذا العصر كبقًغا يـدر مثؾف

يتؾؼ العؾؿ مـ أفقاه العؾؿاء--- فؿا لف ولؾعؾؿ ولؿ يتعؾؿ،  إَْلَباكِل لؿ( »2)

وجؾ مفارتف يف تصؾقح الساطات « مختصر الؼدروي»وقد بؾغـل أن مبؾغ طؾؿف 

 «-ويعرتف بذلؽ هق ويتبجح
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حـػل، كؿا يف « التحػة»زطؿ إَْلَباكِل أن الؿباركػقري صاحب ( »3)

ادة سكػقري مـ مشاهقر الوالقاقع أن الؿبار«- الؿسح طؾك الجقربقـ»ففرس 

الؿعاكديـ لألئؿة إربعة، وإن كان إَْلَباكِل يف شؽ مـ هذا فؾقسلل تؾؿقذه: 

ْقخ تؼل الديـ الفاللل الؿراكشل  «-الشَّ

الرحؿـ  ومـ الؿعؾقم تحامؾ متعصبة إحـاف طؾك العالمة طبد قؾت:

استباكت طـده  الؿباركػقري، ففق طالؿ متبع غقر مؼؾد ٕحد تؼؾقًدا أطؿك، فنذا

، «تحػة إحقذي»ٓ يؼدم طؾقفا ققل أحد كائـًا مـ كان، كؿا يف  ملسو هيلع هللا ىلصسـة الـبل 

ْقخ إطظؿل وهق تؾؿقذه الؽقثري، وذكر إطظؿل  ،وصبًعا هذا ٓ يعجب الشَّ

العالمة الدكتقر تؼل الديـ الفاللل الؿراكشل بدون مـاسبة، وهذا يدل طؾك أكف 

عؿالقة، ومعروف أن الدكتقر الفاللل مـ متضايؼ مـ شخصقتف الجبارة ال

 الؿعروفقـ باتباع السـة والدفاع طـ الحديث والتؿسؽ بف طؼقدة ومـفًجا-

وأخقًرا كتب الدكتقر كتابًا ققًؿا يف تـبقف جؿاطة التبؾقغ طؾك أخطائفؿ، وأضـ 

 كثر مؿا كان طؾقف مـ قبؾ، وهلل الحؿد والؿـة-أطظؿل أن يضقؼ بف ذرًطا أن إ

هذا تحؼقؼ استػدكاه مـ » (:3/188« )الصحقحة»فا ققلف يف ومـ

 «-تحؼقؼات إئؿة

فنن هذا كالم لؿ تتسع آفاق طؾؿف، ولق اتسعت لعؾؿ أن محدث الفـد 

ْقخ الـقؿقي سبؼف إلك هذا التحؼقؼ---  الشَّ

قْخ محؿد ضفقر أحؿد شقق الـقؿقي الحـػل والـقؿقي:  هـ(1322) هق الشَّ
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ققاطد الحـػقة وتليقدها، لف مباحث ومـاقشات حقل قضك حقاتف يف إرساء 

جؿع فقف إحاديث الؿميدة « آثار الســ»الؿسائؾ الخالفقة، ومـ مملػاتف: 

 (-148)ص« جفقد مخؾصة يف خدمة السـة الؿطفرة»لؾؿذهب الحـػل- 

لؾحافظ ابـ حجر، ٕكف « بؾقغ الؿرام»ُألػ لؿضاهاة « آثار الســ»وكتاب 

ػف البارع الؿحدث أحاديث إحؽام بؽؾ دقة ومفارة، ولؿ كتاب جؿع فقف ممل

يعجب الـقؿقي هذا العؿؾ الجاد يف بقان إحؽام يف ضقء إحاديث الصحقحة 

لقؼقي مذهب الحـػقة، وقد رد الؿباركػقري طؾك « آثار الســ»الثابتة، فللػ 

ففؿ فػل هذه الظروف والؿالبسات يؿؽـ « أبؽار الؿــ»بؽتابف « آثار الســ»

 طؼؾقة إطظؿل يف ذكر الؿباركػقري والفاللل هبذا الجػاء-

ْقخ صالح الديـ مؼبقل أحؿد )ص  (:063-060قال الش 

محؿد أكقر وهق يذكر تالمذة الشقخ الرحؿـ الػريقائل  قال الدكتقر طبد»

ْقخ حبقب الرحؿـ إطظؿل أحد مشاهقر الحـػقة يف هذا  شاه الؽشؿقري: والشَّ

الدار طؾك الؽشؿقري، وهق شديد التؿسؽ بالؿذهب الحـػل  العصر، تخرج يف

الذي يتعصب لف، لؿا تدل طؾقف مملػاتف إردية يف الؿسائؾ الخالفقة 

 «-والؿـاقشات الجدلقة مع طؾؿاء أهؾ الحديث---

 (:062قال )ص

ولؿا كان حبقب الرحؿـ إطظؿل يدافع طـ السـة حتك تحامؾ طؾك »

امؾف طؾك اإلمام البخاري، إذا كان هذا آختالف أئؿة أهؾ الحديث، ومـفا تح
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مع الؿحدثقـ يـبـل طؾك الغقرة طؾك السـة والدفاع طـفا حتك ٓ يتعبد اهلل 

)الؿؼرر التبؾقغل( « ابَص تبؾقغل كِ »سبحاكف، فؾؿاذا شؾَّت يده مـ الرد طؾك 

لؾشقخ محؿد زكريا الحـػل الذي يحتقي طؾك سقؾ مـ الخرافات والقاهقات، 

تشر الؽتاب بصقرة رهقبة يف إوساط الديـقة بقاسطة جؿاطة التبؾقغ، وبدت واك

آثاره السقئة يف الؿجتؿع، حقث أبعد كثقًرا مـ الـاس السذج مـ الؿـفؾ الصايف 

لؾؽتاب والسـة، وكزع مـ قؾقهبؿ العؼقدة الصحقحة الـؼقة مـ أردان الشرك 

 والقثـقة والتصقف والرهباكقة-

ْقخ إطظؿل ويف أوساط حصؾ هذا وٓ يزال  طؾك مرأى ومسؿع مـ الشَّ

واهلل ,الحـػقة، ولؽـ لؿ يحرك ساكـف، ولعؾف التزم بالصؿت يف هذا إمر 

كؿا فضح كػسف لدى  ,أيًضا,لئال يػؼد ثؼتف طـد جؿاطة التبؾقغ وققادها  ,أطؾؿ

صؾبة العؾؿ يف العالؿ اإلسالمل، والذيـ يقافؼقكف طؾك تطاولف طؾك الحديث 

لؿحدثقـ ٓ يقافؼقكف حبًّا لف، بؾ بغًضا لفؿ، وكؿا يؼال: ٓ حبًّا لعؾل، بؾ بغًضا وا

 «-لؿعاوية

 

* * *
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 (1)اىٍفػٖ أٌني كيفجٖ اىسنتٔر ـتس

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف  ْؾِسَؾة الض   :(1331) (216-213/ص3)ج« السِّ

وأبق كعقؿ يف  ، وابـ حبان،«الؽبقر»يف الحديث الذي أخرجف الطرباين يف 

 «-دٓئؾ الـبقة»يف  ، والحاكؿ، والبقفؼل«الدٓئؾ»

يا طؿر! أكا وهق كـا أحقج إلك غقر هذا، أن تلمرين بحسـ »---  حديث:

إداء، وتلمره بحسـ اتباطف، اذهب بف يا طؿر! وأططف حؼف وزده طشريـ صاًطا 

 «-مـ تؿر مؽان ما رطتف

 «-مـؽر» قال األَْلَباكِل:

 «!صحقح اإلسـاد» قال الحاكؿ:

مؼباًل غقر »قؾت: ما أكؽره وأركف! ٓسقؿا ققلف: » ورده الذهبل بؼقلف:

 «-فنكف لؿ يؽـ يف غزوة تبقك قتال« مدبر

اهلل بـ سالم فنكف لقس  وطؾتف حؿزة بـ يقسػ بـ طبد :$قال األَْلَباكِل 

                                           

لؾبقفؼل، « دٓئؾ الـبقة»طبد الؿعطل أمقـ قؾعجل، لف اشتغال بتحؼقؼ كتب الرتاث، مثؾ:  (1)

الطب »لعؾل بـ الؿديـل، و« طؾؾ الحديث ومعرفة الرجال»لؾعؼقؾل، و« الضعػاء الؽبقر»و

 ٓبـ الؼقؿ، وغقرها، وتحؼقؼاتف غقر جقدة: لِؿا دلت طؾقف مـ جفؾف هبذا العؾؿ-« الـبقي
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«- مؼبقل»، وقال الحافظ: «الؽاشػ»بالؿعروف، ولذلؽ بقض لف الذهبل يف 

 «-التؼريب»ـل طـد الؿتابعة وإٓ فؾقـ الحديث كؿا كص طؾقف يف مؼدمة يع

، وٓ ابـ أبل حاتؿ يف «التاريخ»وكلكف لجفالتف لؿ يقرده البخاري يف 

 «-الجرح والتعديؾ»

 ( طؾك قاطدتف يف تقثقؼ الؿجفقلقـ-4.175« )الثؼات»واما ابـ حبان فذكره يف 

د طؾك الحاكؿ يف تصحقحف لؼد طؾؿت مؿا تؼدم أن الذهبل ر» تـبقف:

ا حقـ وقع بصري طؾك ققل الدكتقر قؾعجل الؿعؾؼ  لؾحديث، ولؼد دهشت حؼًّ

 «.وقال الذهبل: صحقح»( بؼقلف: 6/082« )الدالئؾ»طؾك 

، وٓ أققل: إكف طـ طؿد، فؼد يؽقن وهذا كذب طؾك الذهبل قال األَْلَباكِل:

صحقح: قؾت: »بالحرف: طـ جفؾ وسقء ففؿ أو غػؾة، فنن الذهبل قال ما كصف 

 إلخ----« !ما أكؽره وأركف

هق حؽاية مـ الذهبل لتصحقح الحاكؿ، ولقس تصحقًحا « صحقح» فؼقلف:

 إلخ-« قؾت: ما أكؽره---»مـ الذهبل كؿا زطؿ الدكتقر، بدلقؾ رده طؾقف بؼقلف: 

ا طـد كؾ مـ لف معرفة بالؾغة العربقة، ومعرفة ما بلسؾقب  وهذا واضح جدًّ

ًٓ ثؿ يعؼب طؾقف بؿا طـده مـ كؼد إن  الذهبل يف تعؼبف طؾك الحاكؿ، فنكف يحؽل ققلف أوَّ

 تعؾقاًل لفذه الؽذبة، وأي شلء خطر يف البال فلحاله مر! ,واهلل,كان طـده، فال أدري 

وسقليت أمثؾة أخرى تدل طؾك مبؾغ طؾؿ هذا  (:218/ص3قال األَْلَباكِل )ج
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ِعقَػة»يف ( 2258الدكتقر، فاكظر مثاًل الحديث )  «-الضَّ

ِعقَػة»قال إَْلَباكِل يف  (: 2259يف الحديث ) (234,236.ص5)ج« الضَّ

 :«إذا اختؾػ الـاس كان ابـ سؿقة مع الحؼ»

ا» رجالف ثؼات غقر ضرار « الؽبقر»أخرجف الطرباين يف « إسـاد ضعقػ جدًّ

 «-قال الـسائل وغقره: مرتوك»وقال: « الضعػاء»بـ صرد أورده الذهبل يف 

وقد خقلػ يف إسـاده، فرواه معاوية بـ هشام طـ طؿار بـ رزيؼ--- ولؿ 

طؼبف كلكف يشقر إلك تخطئة ضرار يف  ,أيًضا,يذكر طؾؼؿة، أخرجف الطرباين 

إسـاده وإلك إطالل الحديث بآكؼطاع، فنن سالًؿا لؿ يؾؼ ابـ مسعقد كؿا قال 

ين وفقف ضرار بـ رواه الطربا(: »7.243) $طؾل بـ الؿديـل، قال الفقثؿل 

 «-صرد وهق ضعقػ

( 6.422« )دٓئؾ الـبقة»ثؿ وجدت لؿعاوية ـب هشام متابًعا أخرجف البقفؼل يف 

وأما ثؼة مـ رجال مسؾؿ،  ,اسؿف إحقص بـ جقاب الؽقيف,مـ صريؼ أبل الجقاب 

« الؿستدرك»أخرجف الحاكؿ يف «: الدالئؾ»ققل الدكتقر الؼؾعجل يف تعؾقؼف طؾك 

 «!صريؼ أبل البختري وصححف ووافؼف الذهبل ( مـ3/311)

فػل هذا التخريج أمقر تدل طؾك جفؾ هبذا العؾؿ  :$قال األَْلَباكِل 

 وافتئات طؾقف، أذكر بعضفا:

اهلل وهق  إكؿا يعقد إلك حديث طبد« أخرجف» مـ القاضح أن ضؿقر ققلف: -1
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ؿ يف الؿقضع ابـ مسعقد، فؿاذا يؼقل الؼارئ إذا كان الحديث الذي رواه الحاك

 الذي أشار إلقف الدكتقر لقس مـ رواية ابـ مسعقد، وإكؿا هق طـ حذيػة!

ولقس لف ذكر يف حديث ابـ « مـ صريؼ أبل البخرتي» ما فائدة ققلف: -0

مسعقد طـد البقفؼل، فنكف ٓ يؼال مثؾف يف فـ التخريج إٓ إذا كان الرجؾ يف صريؼ 

مـ حديث »ٓ معـك لف! ولق أكف قال: الحديث الؿخرج! وإٓ كان الؽالم لغًقا 

 لؽان أقرب إلك الصقاب وكان مػقًدا-« حذيػة

إن تخريجف يشعر أن الحاكؿ رواه مرفقًطا، ولقس كذلؽ، فنكف أخرجف  ,3

 -ڤمـ صريؼ مسؾؿ إطقر طـ حبة العرين، وهق مقققف مـ كالم حذيػة 

فقق أبل  لؼد أقر الحاكؿ والذهبل طؾك تصحقحفؿا وهق يرى بعقـف أن ,4

ا، لؽـ الظاهر أكف لؿ يعرفف، ٕكف وقع يف  البخرتي مسؾؿ إطقر وهق َضعقػ جدًّ

اهلل إطقر،  ، وإكؿا هق مسؾؿ أبق طبد«اهلل إطقر مسؾؿ بـ طبد«: »الؿستدرك»

لؾعؼقؾل الذي زطؿ الدكتقر أكف « الضعػاء»واسؿ أبقف كقسان، ولف ترجؿة سقئة يف 

 «-حؼؼف ووثؼف»

ا التخريج وغقره يدل دٓلة واضحة طؾك أن الدكتقر لقس --- ومثؾ هذ

أهاًل لؾتخريج، بؾف التحؼقؼ، وراجع طؾك سبقؾ الؿثال تـبقفل يف آخر الحديث 

( تجد فقف أكف كسب إلك الذهبل تصحقحف إياه بعد تصحقح 1341الؿتؼدم برقؿ )

الحاكؿ، والذهبل قد رد تصحقح الحاكؿ يف كػس الجزء والصػحة التل كسب 

 ذلؽ فقفا إلقف!!
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ْقخ  طؾك سبقؾ « السؾسؾتقـ»بعًضا مـ األخطاء يف  $وقد ذكر الش 

الؿثال لتخريجات الدكتقر، اقتصركا بالؿفؿ لؽل ال يطقل الؿؼام، مـفا طؾك 

 :سبقؾ الؿثال طؾك ال سبقؾ االستؼصاء

ِعقَػة»يف  $قال العالمة الؿحدث األَْلَباكِل   (:2013« )الض 

قاطث طؾك تخريج هذا الحديث وتحؼقؼ الؽالم طؾقف: كان مـ الب تـبقف:

الؿعطل قؾعجل قد صححف بنيراده إياه يف )ففرس  أكـل رأيت الدكتقر طبد

لؾعؼقؾل، وأتبعف بػفرس « الضعػاء»إحاديث الصحقحة( الذي وضعف يف آخر 

ِعقَػة والؿـؽرة والتل ٓ أصؾ لفا(، وقد أورد يف كؾ مـفؿا  آخر )لألحاديث الضَّ

 حؼف أن يذكر يف أخر!ما 

إمر الذي يدل طؾك جفؾ بالغ هبذا العؾؿ وجرأة طجقبة وهتقر ٓ كعرف لف 

ا ٓ مجال أن لإلكثار مـفا، فحسبؽ هذا  مثقاًل، وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة جدًّ

 الحديث الؿـؽر الذي لؿ يؼؾ بصحتف طالؿ وٓ يساطد طؾك إسـاده كؿا رأيت!!!

ْقخ حؿاد األكصاري وأطجبتـل كؾؿة كـت قد ك ؼؾتفا سابًؼا، ذكرها ابـ الش 

 (:0/336« )الؿجؿقع»يف 

 «-تحؼقؼات الؼؾعجل يـبغل أن تعاد صباطتفا مـ جديد»

وٓ يخػك طؾك صالب طؾؿ إخطاء التل وقعت لؾدكتقر ٕول  قؾت:

وهؾة يدركفا الؿبتدئ يف طؾؿ الحديث، ولست هـا بحاجة إلك التـبقف طؾك أن 
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مـ أي بشر، ولؽـ أخطاء ٓ تؽاد تصدر طـ شخص محؼؼ هؿف الخطل وارد 

تحؼقؼ تراث السؾػ، وإكؿا الذي ٓ يغتػر أن يؽثر مـ الباحث إخطاء يف 

 مـفجقة التحؼقؼ والتسرع يف إصدار أحؽام تخالػ ما طؾقف الؿحؼؼقـ-

 مسـد»وأيًضا: تحؼقؼف أكثر مـ كتاب، ومـ بقـ الؽتب التل حؼؼفا * 

 ظ ابـ كثقر-لؾحاف« الػاروق

قْخ الدكتقر  طؾًؿا بلن الؽتاب قد حؼؼف الػاضؾ إمام بـ طؾل بـ إمام، قدم لف الشَّ

 اهلل الؼريقيت، ولؼد حؼؼف لؿا وجد يف تحؼقؼ الدكتقر مـ هػقات: طاصؿ بـ طبد

 (:82 -02)ص« الؿبحث التاسع»قال إمام بـ طؾل بـ إمام يف 

 كؼد الطبعة السابؼة لؾؽتاب:»

 بعض قائاًل: ما الداطل إلطادة إخراج هذا الؽتاب وقد سبؼ صبعف؟قد يتساءل ال»

فلققل: كعؿ، لؼد سبؼ صبع هذا الؽتاب مـذ طشريـ طاًما بتحؼقؼ الطبقب 

الؿعطل قؾعجل، وقبؾ الجقاب طؾك هذا السمال أكؼؾ لؾؼارئ بعض آراء  طبد

خؾؾ أهؾ العؾؿ والؿختصقـ يف تحؼقؼات الدكتقر قؾعجل جؿؾة، ثؿ أبقـ وجف ال

 القاقع يف الـشرة الؿطبقطة، فلققل:

ْقخ العالمة حؿاد إكصاري: كؾ الؽتب التل يطبعفا الؼؾعجل ٓ  قال الشَّ

: سللت طـ ,أيًضا,تصؾح، ٓبد أن يعاد تحؼقؼفا وتعاد صباطتفا- وقال 

رجاًل ثؼة، فؼال لل: هذا  ,لؿا كـت بؿصر,الؼؾعجل الذي يحؼؼ كتب العؾؿ 
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رة واشتغؾ بتحؼقؼ كتب العؾؿ وكشرها لؾتجارة وجؿع رجؾ بقطري ترك البقط

الؿجؿقع يف »الؿال، ويجؿع الشباب والشابات الؿتبـطالت لفذا الغرض- اكظر 

ْقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري  (-625و 2.594« )ترجؿة الؿحدث الشَّ

تحؼقؼ الؿخطقصات بقـ القاقع »اهلل طسقالن يف كتابف  وقال الدكتقر طبد

(: وقد ضفرت يف ساحة التحؼقؼ مـذ أمد قريب شرذمة 77)ص« والـفج إمثؾ

 أقحؿت كػسفا يف مقداكف---

 وأقرب مثال طؾك ذلؽ: ما خرج لـا مـ بعض كتب الحديث التل يزطؿ

الؿعطل أمقـ قؾعجل أكف تقلك تحؼقؼفا، وتربق يف مجؿقطفا طؾك  صبقب اسؿف طبد

ل وأصقل العؾؿ الذي ستقـ جزًءا، وما تراه فقفا مـ تحؼقؼ يـؿ طـ جفؾ بلصق

اهلل آل شاكر أن الؿذكقر يستحؾ جفقد  تدور يف فؾؽف، بؾ يمكد محؿد طبد

أخريـ ويسطق طؾقفا، حقث يؽؾػفؿ بالعؿؾ طؾك تحؼقؼفا بدطقى الؿشاركة ثؿ 

 يطبعفا باسؿف وحده، كؿا حدثف بذلؽ أحد أساتذة إزهر مؿـ وقع يف أحابقؾف-

الؽتب مع كثرة أجزائفا، مثؾ كتاب ويمكد تؼارب تاريخ صدور بعض هذه 

هـ( وهق جزء واحد، ويف السـة 1455لإلمام العجؾل الذي صدر سـة )« الثؼات»

لإلمام البقفؼل يف ثؿاكقة أجزاء، وصدر يف طام « دٓئؾ الـبقة»كػسفا صدر كتاب 

لؾبقفؼل يف خؿسة طشر جزًءا، وبعد أقؾ مـ « معرفة الســ وأثار»هـ( كتاب 1412)

الرب، وهق كتاب  ٓبـ طبد« آستذكار»يصدر كتاب  ,هـ(1414أي: يف طام ),طامقـ 

ضخؿ يؼع يف ثالثقـ جزًءا، ففؾ كان يحؼؼ هذه الؽتب يف وقت واحد، أو أن هـاك 
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 طدًدا مـ إشخاص يعؿؾقن خؾػ الؽقالقس؟!

ْقخ حؿاد بـ محؿد إكصاري بلكف وقػ يف طؿؾ َمـ تقلك  وقد أخربين الشَّ

الؽتب طؾك صامات وطجائب مـ التصحقػات والتحريػات إخراج هذه 

 وإخطاء يف التعؾقؼ والتخريج-

ْقخ محؿد بـ صالح  وقد حدثـل أحد إخقاكـا إفاضؾ أكف سلل الشَّ

فاتف طؿـ يؼقمقن بقضع أسؿائفؿ طؾك الؽتب ٕجؾ أهنؿ وقبؾ  $العثقؿقـ 

وتدلقس وخقاكة،  غشٌّ هذا »تقلقا اإلكػاق طؾك صبعفا وتحؼقؼفا، فؼال لف الشقخ: 

َلُف فالن ْقخ  «-فنن كان وٓبد فؾقؼؾ: مقَّ ، ولؽـ: ٓ حقاة لؿـ $هذا ما قالف الشَّ

 تـادي!!

الؼقل »الدكتقر زهقر بـ كاصر الـاصر يف كتابف  ومؿـ قام بـؼد أطؿالف:

، فؼد طؼد يف كتابف هذا فصاًل كاماًل لبقان «الؿػقد يف الذب طـ جامع الؿساكقد

جامع الؿساكقد »لقاقعة يف الـشرة التل أخرجفا الدكتقر قؾعجل لـإغالط ا

وقد أجؿؾ الدكتقر هذه إخطاء يف طدة كؼاط ثؿ شرع يف التػصقؾ، « والســ

 وإلقؽؿ مجؿؾة:

 قصقر الؿحؼؼ يف تخريجف لألحاديث وتعؾقؼاتف طؾقفا- ,1

 ضعػ الؿحؼؼ يف خدمة كص الحافظ ابـ كثقر- ,2

 مع طدم طزوه إلقف-« ـد أحؿدمس»وجقد الحديث يف  ,3
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 طدم استقعاب الؿحؼؼ صرق الحديث القاحد- ,4

إيراد الؿحؼؼ زيادات مِخؾَّة ٓ معـك لفا يف أساكقد إحاديث متابعة  ,5

 لؾؿطبقع-

ذكر الؿحؼؼ ترجؿة الراوي القاحد يف مقضعقـ، فقػرق بقـ مجتؿع  ,6

 ضاكًّا أهنؿا اثـان-

 يف اإلسـاد متابعة لؾؿطبقع- زيادة الؿحؼؼ راوًيا واحًدا ,7

 زيادتف راويقـ يف أول اإلسـاد- ,8

 سؼقط راٍو أو أكثر يف اإلسـاد مع طدم تـبف الؿحؼؼ لذلؽ- ,9

ـ  ,15 إخالل الؿحؼؼ بنغػالف ذكر بعض إحاديث يف مرويات التابعل ط

 الصحابل-

استحداث الؿحؼؼ تراجؿ خاصئة أو ٓ وجقد لفا كتقجة تحريػ يف  ,11

 قع-الؿطب

جعؾ الؿحؼؼ الحديث مـ رواية اإلمام أحؿد، والصقاب أكف مـ  ,12

 اهلل- زيادات ابـف طبد

سؼقط اسؿ شقخ اإلمام أحؿد مـ أول السـد كتقجة متابعة الؿحؼؼ  ,13

 الؿطبقع-

 طدم تقثقؼف الـص طؾك إصؾ الؿخطقط- ,14
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« حديثالؿؼـع يف طؾقم ال»اهلل بـ يقسػ الجديع يف تعؾقؼف طؾك  وقال طبد

« الضعػاء الؽبقر»( تعؾقًؼا طؾك كشرة الدكتقر قؾعجل لـ2.657ٓبـ الؿؾؼـ )

واطؾؿ أكف وقع يف هذه الـشرة سؼط وتحريػ لقس بالؼؾقؾ، فاهلل »لؾعؼقؾل: 

 «-الؿستعان

 7)ص« طؾؾ ابـ الؿديـل»وقد قال الدكتقر مازن السرساوي يف تحؼقؼف لـ

أي: ,ثؿ تاله »شرات الؽتاب السابؼة: ط: دار ابـ الجقزي( طـد الؽالم طؾك ك ,

الؿعطل قؾعجل، فلطاد كشر الؽتاب ولقتف ما أتعب  الطبقب طبد ,إطظؿل

كػسف، فنكف ما فعؾ شقًئا ُيذكر، بؾ مسخ الؽتاب ولؿ يحسـ قراءة الؿخطقط، 

وبعد ذلؽ أخرجف طـ مقضقطف هبذه الحقاشل التل هل يف واٍد والؽتاب يف واٍد 

 «-جؾ يف كؾ ما يطبعف أو يدطل أكف حؼؼف، واهلل يسامحفآخر، وهذا شلن الر

وأما طـ مبؾغ طؾؿ الدكتقر قؾعجل بػـ صـاطة الحديث فؼد كػاكا 

ِعقَػة»الجقاب طـ هذا اإلمام األَْلَباكِل، فؼال يف   ( بعد كالم لف:3/201« )الض 

وهؽذا فؾقؽـ تحؼقؼ الدكتقر! وكؿ لف يف تعؾقؼاتف مـ مثؾ هذا وغقره مـ »

 «-خطاء وإوهام التل تدل طؾك مبؾغف مـ العؾؿ، واهلل الؿستعانإ

وإكؿا أوقع الدكتقر يف هذا الخطل » :,إَْلَباكِل,( 4.17وقال يف )

الػاحش افتئاتف طؾك هذا العؾؿ، وضـُّف أكف يستطقع أن يخقض فقف تصحقًحا 

 «-وتضعقًػا بؿجرد أكف كال شفادة الدكتقراه

هذا التخريج وغقره يدل دٓلة واضحة  ومثؾ(: »5.235,237وقال يف )
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 «-طؾك أن الدكتقر لقس أهاًل لؾتخريج، بؾف التحؼقؼ

وأما الدكتقر الؼؾعجل الجريء طؾك تصحقح »(: 7.23وقال يف )

ِعقَػة وتضعقػ إحاديث الصحقحة بجفؾ بالغ وقؾة خقف مـ  إحاديث الضَّ

 «-، فؼد أورد هذا الحديث--- إلخاهلل 

ف الؿختصقن يف تحؼقؼات الدكتقر قؾعجل طؾك وجف اإلجؿال، هذا ما قال

 :وإلقؽ األمثؾة التطبقؼقة طؾك صحة ما قالقه مـ خالل تحؼقؼل لفذا الؽتاب

 فلققل وباهلل التقفقؼ:

« مسـد الػاروق»يؿؽـ إجؿال إخطاء القاقعة يف كشرة الدكتقر قؾعجل لـ

 يف طدة كؼاط رئقسة، وهل:

 ص مـ الـسخة الخطقة-إسؼاصف لعشرات الـصق ,1

 التصرف يف الـص بالزيادة والـؼصان- ,2

 التحريػ والتصحقػ يف الـصقص وأسؿاء الرجال ومتقن إحاديث- ,3

 إسؼاصف لجؿقع تعؾقؼات الحافظ ابـ حجر- ,4

 إثباتف بـص ٓ وجقد لف يف الـسخة الخطقة- ,5

كاٍف  أن خطل واحًدا مـ هذه إخطاء ,أيفا الؼارئ,وٓ يخػك طؾقؽ 

 إلسؼاط صبعة الدكتقر، فؽقػ هبا مجتؿعة؟!
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 وسلبرهـ طؾك كؾ كقع مـ هذه األكقاع بذكر طدة أمثؾة:

أما آستؼصاء ففذا مؿا ٓ سبقؾ إلقف لؽثرتف، وقد وضعت ذلؽ يف آخر 

 الؽتاب مع الػفارس لؿـ يريد الـظر فقفا-

 (:82وذكر الػاضؾ/إمام طؾل إمام يف )ص

 شؽر وطرفان:»

ْقخ لػضقؾة ال ْقخ العالمة.طبد العزيز بـ إبراهقؿ بـ قاسؿ، ولػضقؾة الشَّ شَّ

 «-اهلل الحؿقد، وغقرهؿا الدكتقر.سعد بـ طبد

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  الؼؾعجل :وأيًضا*   .12)ج «الضَّ

مـ صؾك يف مسجد قباء يقم اإلثـقـ »( طـد تعؾقؼف طؾك حديث: 896ص

 «-والخؿقس اكؼؾب بلجر طؿرة

 ضقع- بذكر )الققمقـ(-مق

مـ صريؼ القاقدي طـ « تصحقػات الؿحدثقـ»أخرجف العسؽري يف 

 الرحؿـ طـ ابـ غـؿة الجـل طـ ضفقر بف- سعقد بـ طبد

وهذا مقضقع، آفتف القاقدي، فنكف كذاب، وروايتف لفذا الحديث بزيادة 

,الققمقـ يمكد كذبف، فنن الحديث صحقح دوهنا مـ حديث أسقد بـ ضفقر 

، وابـ طؿر ,وصححف الحاكؿ والذهبل,، وسفؾ بـ حـقػ ,ف الرتمذيوحسـ

 (-2.138« )الرتغقب»، وهل مخرجة يف ,وصححف ابـ حبان,
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 (-1.98ولف طـ ابـ طؿر صريؼ أخرى ضعقػة طـد العؼقؾل )

ِعقَػة( الذي  ضعػف مـ أجؾفا الدكتقر الؼؾعجل يف )ففرس األحاديث الض 

(، وهق حاصب لقؾ يف هذا العؾؿ!! 3/220« )ضعػاء العؼقؾل»وضعف يف آخر 

فؽؿ مـ حديث صحقح أورده يف هذا الػفرس! وطؾك العؽس، فؽؿ مـ حديث 

ضعقػ أورده يف )ففرس األحاديث الصحقحة(! مؿا ال يؼقل بف طالؿ!! واهلل 

 الؿستعان.

 

* * *
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  «اىهاٌو»ٌدلق 

ار ظٓ٘و اىسنتٔر ـسي النب
َّ
 (1)زن

 :(1313) (283-3/281)ج« ِعقَػةالض  »ذكره األَْلَباكِل يف 

(، وابـ حبان 6.2375« )الؽامؾ»يف الحديث الذي أخرجف ابـ طدي يف 

 «-الؿقضقطات»(، وطـف ابـ الجقزي يف 1.146« )الضعػاء»يف 

لؽؾ أمر مػتاح، ومػتاح الجـة حبُّ الؿساكقـ والػؼراء، وهؿ » حديث:

 «-جؾساء اهلل يقم الؼقامة

البالء مـ الراوي أحؿد بـ داود كؿا قال الذهبل « قعمقض» قال األَْلَباكِل:

 والعسؼالين-

مقضقع، وأحؿد بـ داود كان يضع الحديث، ٓ يحؾ » قال ابـ حبان:

 «-ذكره إٓ طؾك سبقؾ اإلباكة طـ أمره لقتـؽب حديثف

وقال الدارقطـل: هذا الحديث وضعف طؿر بـ راشد » قال ابـ الجقزي:
                                           

الحروب  مرخلم ي، أحدسقر ممرخسفقؾ زكار، باحث ومحؼؼ تاريخل ومرتجؿ و (1)

م(- 1936ة )سـ سقرياب حؿاه يف العصر الحديث، ولد يف الشرق إوسط يف مـطؼة الصؾقبقف

، وغقر ذلؽ- اكظر: )الثقرة، «تاريخ العرب وآسالم»، و «مقسقطة الحروب الصؾقبقة»لف: 

 (-2556أغسطس  3ممسسة القحدة لؾصحافة والطباطة والـشر، لؼاء إسبقع: 

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B1%D9%88%D8%A8_%D8%B5%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%87
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
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ْقخ فقضعف طؾك أبل مصعبالجاري طـ مالؽ، وسرقف مـف   «-هذا الشَّ

ذكرت أن فقف مطرًفا أبا مصعب وهق ثؼة، كؿا ذكر إئؿة، فؿا وقع  تـبقف:

ففق «! كذبف الدارقطـل»يف التعؾقؼ طؾك ترجؿتف يف الؽامؾ معزًوا لؾتفذيب: 

وغقره، فؼد تؼدم ما قالف الذهبل يف أن البالء « التفذيب»كذب مخالػ لؾقاقع يف 

ديث مـ أحؿد بـ داود، قال: فؼد كذبف الدارقطـل، وقؾت: ثؿة، يف هذا الح

 وذكر كحقه الحافظ-

وأن أذكر كص كالمف يف ذلؽ لقتبقـ الؼارئ كقػ وقع هذا  قال األَْلَباكِل:

 الخطل الػاحش!

ذكره ابـ طدي يف » (:106-12/102قال الحافظ يف ترجؿة مطرف )

أحاديث بقاصقؾ مـ رواية أحؿد بـ داود  وقال: يليت بؿـاكقر--- ثؿ ساق لف« الؽامؾ»

 «-أبل صالح الحراين طـف، وأحؿد كذبف الدارقطـل، والذكب لف فقفا ٓ لؿطرف

الدكتقر سفقؾ زكار مـ الذيـ برزوا طؾك الساحة باشتغالف بتحؼقؼ وكشر 

 بعض كتب الرتاث، وبإخص كتب التاريخ، ومـ أشفر أطؿالف:

 مجؾًدا(- 55« )الحروب الصؾقبقةالؿقسقطة الشامؾة يف تاريخ » ,1

وهل الؿقسقطة التل جعؾتف مـ أشفر مـ كار طؾك طؾؿ مـ أشفر ممرخل 

 العصر كؿا مدحف بذلؽ الخبقث الجفؿل طدكان إبراهقؿ-

 ٓبـ طدي-« الؽامؾ يف التاريخ» ,2
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 خؾقػة خقاط-« الطبؼات» ,3

 «-أخبار الؼرامطة» ,4

 «-تاريخ ابـ خؾدون» ,5

 «-واإلسالم تاريخ العرب» ,6

 «-تاريخ دمشؼ» ,7

 ٓبـ الجقزي-« الؿـتظؿ» ,8

 لـعقؿ بـ حؿاد-« الػتـ» ,9

 «-سقرة ابـ إسحاق» ,15

 وغقرها مـ الؿصـػات التل قد تصؾ إلك ثالثؿائة كتاب بقـ تللقػ وتحؼقؼ-

 كؿا استػدتف مـ بعض أهؾ العؾؿ-

فض، فالرجؾ صاحب طؼقدة باصؾة فاسدة، باصـل خبقث، وهل طؼقدة الر

 كؿا أن تحؼقؼف لؽتب الرتاث لدس السؿ يف العسؾ-

البقان واإلكؽار »يف مبحث  ,وفؼف اهلل,ومؿا استػدتف مـ بعض أهؾ العؾؿ 

 «:لعبث الرافضل سفقؾ زكار برتاث إئؿة إخقار

 ومـ الؿلخذ األول:

ط: دار  هـ(245) الؿتقىف:« صبؼات خؾقػة خقاط»مـ تحؼقؼف لؽتاب 
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 (:14متف صػحة )الػؽر- قال يف مؼد

يف دراسة التاريخ وخاصة تاريخ بـل أمقة، إذ  ,أيًضا,وهذا الؿـفج يػقد 

كان لؾعصبقة الَؼَبؾقة فقف شلن كبقر، وطـدما يعرف الؿمرخ قبائؾ كؾ إقؾقؿ يف 

الدولة يستطقع التقصؾ إلك حؾ كثقر مـ الؿعضالت، ويؼػ طؾك التقارات 

 قف مـ جؾقؾ الػائدة-السقاسقة وأسرار الحقادث، ويف هذا ما ف

ما قرره زكار يعد طـد مـ طرف سبقؾ الؼقم مـ السؿ الخػل الذي يدسف 

 الرافضة يف كتب أهؾ السـة ويـخدع بف الؽثقر مـ الؼراء!

إن أهؿ ما ستستػقد مـ هذا الؽتاب العظقؿ  فؽلكف يؼقل لؾؼارئ ويؿفد لف:

 ر وطصبقة!وهق القققف طؾك حؼقؼة دولة بـل أمقة وما كاكت طؾقف مـ ش

وهذا مـاقض أتؿ الؿـاقضة لعؼقدة الؿسؾؿقـ يف هذه الدولة العظقؿة التل 

كسرت هقؿـة الؽػر مـ الروم وباقل مؾؾ الؽػر والزكدقة، وهل َمـ قادت أطظؿ 

الػتقحات يف تاريخ اإلسالم، وإن الطعـ فقفا هق صعـ يف رؤوسفا مـ أمثال 

، وهذا الذي جعؾ الرافضة ڤالخؾقػة الراشد طثؿان، وكاتب القحل معاوية 

 يركزون حرهبؿ طؾك هذه الدولة العظقؿة-

 (:120)ص« العقاصؿ مـ الؼقاصؿ»يف  $يؼقل اإلمام ابـ العربل 

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وطجًبا ٓستؽبار وٓية بـل أمقة، وأول مـ طؼد لفؿ القٓية رسقل»

ر حرم اهلل وخق,ولَّك يقم الػتح طتاب بـ أسقد بـ أبل العقص بـ أمقة مؽة 

وهق فتل السـ، قد أبؼؾ أو لؿ يبؼؾ، واستؽتب معاوية بـ أبل سػقان  ,بالده
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الشام، وما زالقا  ,أخاه,أمقـًا طؾك وحقف، ثؿ ولك أبق بؽر بـ يزيد بـ أبل سػقان 

بعد ذلؽ يتققؾقن يف سبقؾ الؿجد ويرتققن يف درج العز حتك أهنتفؿ إيام إلك 

 «-مـازل الؽرام

,4.144« )مـفاج السـة الـبقية»يف  $قؿقة قال شقخ اإلسالم ابـ ت

ًٓ لؾـبل (: »146 ا ، فنكف لؿا فتح مؽة استعؿؾ ملسو هيلع هللا ىلصكان بـق أمقة أكثر الؼبائؾ طؿَّ

طؾقفا طتاب بـ أسقد بـ أبل العقص بـ أمقة، واستعؿؾ خالد بـ سعقد بـ 

العاص بـ أمقة وأخقيف أبان بـ سعقد وسعقد بـ سعقد طؾك أطؿال أخر، 

قان بـ حرب بـ أمقة طؾك كجران، أو ابـف يزيد، ومات وهق واستعؿؾ أبا سػ

ببـاتف الثالثة بـل أمقة، فزوج أكرب بـاتف زيـب بلبل  ملسو هيلع هللا ىلصطؾقفا، وصاهر كبل اهلل 

العاص بـ الربقع بـ أمقة بـ طبد شؿس، وحؿد صفره لؿا أراد طؾل أن يتزوج 

قف يف ببـت أبل جفؾ، فذكر صفًرا لف مـ بـل أمقة بـ طبد شؿس، فلثـك طؾ

، وزوج ابـتقف لعثؿان بـ «ىف للين فقَ َد طَ قـل ووَ َد ثـل فَص وحد  »مصاهرتف وقال: 

 -«ثؿانَ ـاها طُ ْج لزو   ةٌ ـدكا ثالثَ طِ  لق كاكْت »طػان واحدة بعد واحدة وقال: 

 والرجؾ لف صامات، ومـفا:

 وطؿقم الصحابة- ڤصعـف الخبقث يف أبل بؽر الصديؼ  ,1

 -ڤشة صعـف يف أم الؿممـقـ طائ ,2

 دطقتف ٓطتـاق ديـ الرافضة- ,3
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 -ڤصعـف يف طثؿان  ,4

 -ڤصعـف يف معاوية  ,5

 صعـف يف دولة بـل أمقة- ,6

ؿا لؾؽتاب مـ مزية طظقؿة طـد أئؿة هذا الشلن فتـافس طؾقف دور الـشر لِ و

 لطباطتف وضفقره لؾـقر-

الدكتقر مازن  -البـ طدي« الؽامؾ»-ومـ بقـ الؿحؼؼقـ لؾؽتاب 

 وي:السرسا

وقد صبع الؽتاب طدة صبعات، »(: 55,52قال يف مؼدمة التحؼقؼ )ص

 وهل حسب طؾؿل:

صبعة مطبعة سؾؿا إطظؿل ببغداد، وقد قام بتحؼقؼفا شقخـا مسـد  ,1

« الؽامؾ»العراق الحاج: صبحل البدري السامرائل، ولؿ يـشر مـفا إٓ مؼدمة 

كقة، ولقس لؾؿؼدمة فحسب، وقد اطتؿد فقفا طؾك مخطقصة أحؿد الثالث الرت

 كسخة سقاها-

صبعة دار الػؽر، وقد كتب طؾك صرهتا يف الطبعة إولك سـة  ,2

أهنا بتحؼقؼ لجـة مـ أهؾ العؾؿ الؿختصقـ بنشراف الـاشر، ولؿ  هـ(1454)

يذكر اسؿ واحد مـفؿ!!! وهذه إحالة طؾك جفالة، ولق كان فقفؿ مختص مـ 

 أهؾ العؾؿ لصاحقا بف، واهلل أطؾؿ-
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الطبعة إولك بتحؼقؼ الدكتقر: سفقؾ » كتب طؾك غالف الطبعة الثالثة: ثؿ

زكار، والطبعة الثالثة قرأها ودقؼفا طؾك الؿخطقصات: يحقك مختار غزواي، 

وقد ذكر كاشروها أهنؿ اطتؿدوا طؾك ثالث كسخ: كسخة الؿؽتبة الظاهرية، 

، ووقع هبا كثقر وأحؿد الثالث، وفقض اهلل، وقد سؼط مـ هذه الطبعة طدة تراجؿ

 مـ إغالط والتصحقػات-

الؿقجقد وطؾل  صبعة دار الؽتب العؾؿقة، وهل بتحؼقؼ طادل طبد ,3

معقض، وقد زطؿقا أهنؿ اطتؿدوا طؾك إحدى طشرة كسخة خطقة لؾؽتاب!! 

وهذا طجقب مـفؿ، فنن كسخ الؽتاب الؿعروفة يف العالؿ ٓ تجاوز كصػ هذا 

بعة تجارية كشلن طامة مطبقطات تؾؽ الدار التل العدد، وهل يف هناية الؿطاف ص

 صارت طالمة سقء العـاية بالرتاث وتضققعف ٓ تحؼقؼف، واهلل الؿستعان-

وقد « الرتاجؿ الساقطة مـ كتاب الؽامؾ»صبعة مؽتبة ابـ تقؿقة لـ ,4

 الؿحسـ الحسقـل يف جزء وسط، وأفدكا مـف يف ذلؽ- كشرها أبق الػضؾ طبد

سـة بؽؾقة أصقل الديـ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد وقد قام قسؿ ال ,5

بتقزيع الؽتاب طؾك صؾبة الدراسات العؾقا لتسجقؾف رسائؾ طؾؿقة، وقد كجز إلك 

 حرف الؿقؿ-

كسخة دار الرسالة العالؿقة  ,وكحـ كؽتب مؼدمة الطبع,ثؿ ضفرت  ,6

 بتحؼقؼ إستاذ محؿد أكس الخـ، وسقف أتؽؾؿ بشلء مـ التػصقؾ طؾك هذه

الطبعة طؾك وجف الخصقص، وذلؽ ٕهنا أحدث الطبعات، وٕهنا صادرة طـ 
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دار لفا تاريخ مشرف يف صـاطة الؽتاب، حتك صار اسؿفا طالمة جقدة طؾك ما 

تـشره يف بعض إوقات--- وطؾؿت أن الرجؾ قد تعجؾ يف أمر كان يـبغل أن 

 يؽقن لف فقف أكاة-

 اكتؼادات طؾك صبعة: »(66 ,52اكظر إلك اكتؼاد صبعة الرسالة )ص

 اكتفك-« الرسالة

 البـ طدي:« الؽامؾ»وكؾؿة أخقرة يف كتاب 

فؼد سلل حؿزة السفؿل شقخف الدارقطـل أن يصـػ كتاًبا يف ضعػاء 

ألقس طـدك كتاب ابـ طدي؟ فؼال حؿزة: كعؿ، فؼال »الؿحدثقـ فؼال لف: 

 -(276)ص« تاريخ جرجان«- »الدارقطـل: فقف كػاية، ٓ يزاد طؾقف

ابـ طدي »لؼد اصَّؾعت طؾك كتاب الػاضؾ الدكتقر زهقر طثؿان طؾل كقر 

كؿا يف الـسخ الؿطبقطة « ومـفجف يف كتاب الؽامؾ يف ضعػاء الرجال

(، وتؽؾؿ طؾك بعض الطبعات، ومـ بقـفا: صبعة دار الػؽر 128,129)ص

 ببقروت، واكتؼدها-

 سؼط مـفا بعض الرتاجؿ- ,

 ثقرة-ووقع فقفا تصحقػ وأخطاء ك ,

 الخالصة:

مؿا استخؾصتف مـ كالم أهؾ العؾؿ يف تحؼقؼات الدكتقر سفقؾ زكار يف 



 
ث»يف  220

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
تحؼقؼف لؽتب الرتاث: أن الرجؾ يدس السؿ يف العسؾ لـشر طؼقدتف الباصـقة 

ـْ إن ربؽ لف بالؿرصاد، بقـ أهؾ العؾؿ وكشػقا طـ ضالٓتف هق  الخبقثة، ولؽ

 وصديؼف الخبقث طدكان إبراهقؿ-

لؽتب التل خرجت مـ تحت يديف طؾك أهنا محؼؼة تحتاج إلك كثقًرا مـ ا

وقػة تؼقيؿ وتصحقح وإطادة كظر، كظًرا ٕكف يبطـ خالف ما يظفر، ولؿا لؿ يؾتزم 

بالؿـفج إمثؾ لؾتحؼقؼ وهق يف أغؾب التحؼقؼات التل تصدر مـف لِؿا فقفا مـ 

ة يتؿـك التصحقػ والتحريػ والخؾؾ وإخطاء العؾؿقة يف التعؾقؼات بدرج

الؿرء لق أبؼاه بال تحؼقؼ، ويعقد السبب إلك إسـاد إمر لغقر أهؾف، وإططاء 

 الؼقس لغقر باريفا- اكتفك، واهلل أطؾؿ-

اهلل آل  ومؿا أطجبـل يف هذا الصدد مؼآت إستاذ الػاضؾ محؿد طبد

والؽتاب طبارة طـ مجؿقطة « أوقػقا هذا العبث بؽتب الرتاث»شاكر يف كتابف 

ؿؼآت كشرها الؽاتب يف مجؾة )البقان( بدًءا مـ العدد إربعقـ )شفر ذي مـ ال

 هجرية(- 1411الحجة 

قْخ العالمة بؽر أبق زيد  ا رأى مـ العبث  $وألَّػ الشَّ يف هذا الصدد لؿَّ

، وكتابف «التعالؿ وأثره طؾك الػؽر والؽتاب»والتعالؿ بؽتب الرتاث، فللػ كتابف 

وغقرها، وهق مـ الغققريـ طؾك كتب « رقابة طؾك الرتاثال»، و«حؾقة صالب العؾؿ»

 وأسؽـف فسقح جـاتف- رحمه اهللالرتاث، ولف بصؿة رائعة يف هذا الؿجال، 

الؽتاب اإلسالمل الؿعاصر »وكذلؽ ألَّػ الػاضؾ أحؿد الصقيان كتابف 
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 ، وهـاك غقرهؿ الغققرون طؾك تراث هذه إمة-«كظرات كؼدية ,

يف « أوقػقا هذا العبث!»اهلل آل شاكر يف كتابف  قال الػاضؾ محؿد طبد

إن تراث كؾ أمة مـ إمؿ هق ما يتـاقؾف »الؿؼدمة التل كشرهتا مجؾة )البقان(: 

الخؾػ طـ السؾػ مـ طؾقم ومعارف متـقطة يف الديـ والػؽر وإخالق، ويف 

اثفا سائر جقاكب الحقاة العؾؿقة، وكؾ أمة مـ إمؿ ُتعـك بحضارهتا تعتزُّ برت

وتؼػ حقاَلف وقػَة إكبار وإجالل، ففق يربط حاضرها بؿاضقفا بسؾسؾة مـ 

 الـسب العريؼ-

وتسؿق مؽاكة هذا الرتاث وتعظؿ أكثر طـدما يتصؾ بعؼقدة إمة وفؽرها 

الديـل، ويؼقم طؾك القحل اإللفل مصدر أو غاية، وطـدئذ يؽقن مـ حؼ هذا 

ظقا طؾقف، فقصدوا طـف غارات الرتاث طؾك أبـاء إمة الغققريـ أن يحاف

الؿغقريـ، ويـػقا طـف تحريػ الغالقـ، وتلويؾ الجاهؾقـ، واكتحال الؿبطؾقـ، 

وأن يلخذوا طؾك أيدي العابثقـ الذيـ يعؿؾقن فقف معاول الفدم والتخريب 

 شعروا وقصدوا ذلؽ أو لؿ يشعروا أو لؿ يؼصدوا-

حت طؾقفا أطقـ ومع الـفضة الؿعاصرة والصحقة اإلسالمقة التل تػتَّ 

الـاس اشتدت العـاية بالرتاث، والذي يتابع حركة الـشر وما تدفعف الؿطابع يجد 

ا كبقًرا أو سقاًل مـ الؿطبقطات يدفع إلك إبداء بعض الؿالحظات التل ٓ  كؿًّ

لعؾفؿ يرون فقفا رأًيا أو « البقان»يخطئفا الـظر، أحببت أن أطرضفا طؾك قراء 

 «-ركقن بجفديصححقن فقفا خطل أو يشا
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ولست يف هذا بؿبتدع، فؼد سبؼ كثقر مـ الباحثقـ » (:0وقال )ص

والؽتَّاب إفاضؾ برصد بعض الظقاهر وإبداء مالحظاهتؿ، ورفعقا طؼقدهتؿ 

هتدف الخطر طؾك تراثـا، تجد هذا فقؿا  ,إن شاء اهلل تعالك,بصقحات مخؾصة 

ْقخ بؽر بـ والؽتاب لػ« التعالؿ وأثره طؾك الػؽر»تؼرؤه يف كتاب  ضقؾة الشَّ

« أخطار طؾك الؿراجع العؾؿقة لرتاث أئؿة السؾػ»اهلل أبق زيد، ويف كتاب  طبد

الغراء، وآخرها يف « البقان»الؼادر الصايف، ويف مؼآت بؿجؾة  لؾشقخ طثؿان طبد

هذا العدد السادس والثالثقـ، فعزز طـدي إبداء هذه الؿالحظات التل تتبعتفا 

 «-وسجؾتفا مـذ سـقات

 وإمثؾة طؾك ذلؽ كثقرة، ومـفا:»(: 6 - 3قال )ص

آكام »كتاب أسؿاه  هـ(769اهلل الشبؾل )تقيف  لؾعالمة بدر الديـ طبد

، ومـذ سـقات ضفر يف سقق الؽتب كتاب بعـقان «الؿرجان يف أحؽام الجان

تجاري يستفقي الباحثقـ طـ العجائب والغرائب يف طصر العجائب الؽثقرة 

تحؼقؼ « غرائب وطجائب الجان كؿا يصقرها الؼرآن والسـة»لققم الـل كعقشفا ا

 م(- 1982وتعؾقؼ إبراهقؿ الجؿؾ )مؽتب الخدمات الحديثقة بجدة 

والذي يتبادر لؾذهـ أكف كتاب غقر الؽتاب إول بؽؾ تلكقد، لؾؿػارقة 

 التامة بقـ العـقاكقـ، فإول أحؽام، والثاين طجائب، وهذا يدفع ٓقتـاء الؽتاب،

ثؿ يػاجل بلن الؽتاب كػسف طـده بعـقان آخر، ولـ تحتاج إلك جفد كبقر لتؼػ 

طؾك معرفة الجاين الذي طدا طؾك الؽتاب بالؿسخ وتغققر هقئتف، فستطالعؽ 
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فغقركا اسؿف إلك طجائب »مؼدمة محؼؼ الؽتاب بؽؾ صراحة ووضقح: 

 «-وغرائب-- لقالئؿ روح العصر--

، فقبدو أكف «إستاذ الجؿؾ»الطب بف ولقس هذا الؽتاب القحقد الذي يت

استؿرأ العؿؾقة هذه واستؿؾحفا، وساطده طؾك ذلؽ كاشرون آخرون، فنن ابـ غاكؿ 

فسطا « مجؿقع مـتخب يف مصايد الشقطان وذم الفقى»الؿؼدسل لف كتاب اسؿف 

مصائد الشقطان وذم الفقى مختصر إغاثة »طؾقف الؿحؼؼ وطبث فقف فجعؾ طـقاكف 

 (-1982ٓبـ غاكؿ الؿؼدسل )مؽتبة الؼرآن الؼاهرة « الؼقؿ الؾفػان ٓبـ

وقد كشره يف بقروت « العؼؾ وففؿ الؼرآن»لؾحارث الؿحاسبل كتاب اسؿف 

، ولؽـ محؼًؼا آخر هق إستاذ هـ(1452الدكتقر حسقـ الؼقتؾل )دار الؽـدي 

 الؿسائؾ يف أطؿال الؼؾقب»أحؿد ططا كشر الؽتاب ثاكقة يف الؼاهرة بعـقان 

تضؿـ كثقًرا مـ السفق الخطل وآجتفادات الشخصقة يف تغققر « والجقارح والعؼؾ

 «-الـص، ويستطقع الؼارئ اكتشاف ذلؽ كؾف بالؿؼاركة بقـ الـشرتقـ لؾؽتاب

وحتك ٓ يظـ أحد أكـل ألؼل الؽالم طؾك طقاهـف، » (:8 -0وقال )ص

 أسقق بعض إمثؾة لفذه التآلقػ الؿزطقمة:

تللقػ ابـ ققؿ الجقزية، تحؼقؼ صابر البطاوي، مؽتبة « بةالتق»( كتاب 1)

 الؿطبقع يف ثالثة أجزاء-« مدارج السالؽقـ»دار السـة، وهق مـ كتاب 

تللقػ ابـ ققؿ الجقزية، الؿؽتبة الؼقؿة، وهق « خصائص يقم الجؿعة( »2)

 «-زاد الؿعاد»فصؾ مـ 
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بق حذيػة إبراهقؿ ٓبـ الؼقؿ، وطؾقف اسؿ: أ« حؽؿ اإلسالم يف الغـاء( »3)

بـ محؿد، وهذه الؿرة لقس فقفا كؾؿة تحؼقؼ وٓ جؿع وٓ إطداد، مؽتبة 

 «-إغاثة الؾفػان»، وهق فصؾ مـ كتاب هـ(1456الصحابة، صـطا )

ٓبـ الؼقؿ، مـ كتاب « معجؿ التداوي بإطشاب والـباتات الطبقة( »4)

 «-الطب الـبقي»

اهلل  ـ حجر، جؿع وإطداد: طبدلؾحافظ اب« السحر والؽفاكة والحسد( »5)

فتح »بـ حجاج، هق كػسف، مؽتبة الرتاث، وهق ملخقذ مـ أبقاب طدة مـ كتاب 

 «-الباري شرح صحقح البخاري

تللقػ العالمة محؿد السػاريـل، « الؿسقح الدجال وأسرار الساطة( »6)

هبذا  اهلل حجاج، وكؾؿة تللقػ تعـل أكف ألَّػ كتاًبا مؽتبة الرتاث، الـاشر: طبد

لقامع إكقار »، وهق ملخقذ مـ الجزء الثاين مـ كتاب وهذا هـا تدلقس آسؿ،

 «-وما بعدها( 65)صلؾسػاريـل « البفقة

 اضطرب مػفقم التحؼقؼ طـد بعض الدارسقـ(: »25,26وقال )ص

ـٍ أو حاشقة طؾك  الذيـ استفقاهؿ هذا آسؿ، فغدا التحؼقؼ يف طؿؾفؿ شرًحا لؿت

ا طؾك الحاشقة يستعرض فقف أحدهؿ قدرتف طؾك تتبع كؾ كؾؿة الشرح، أو تؼريرً 

يف الـص وشرحفا، ومـ أطجب ما رأيت مـ هذا الؾقن مـ التحؼقؼ ما أسؿقتف 

بـ)التحؼقؼ إزهري(، وقد لػت كظري إطالن طـ كتاب استفقاين مقضقطف، 

« تحرير الؿؼال فقؿا يحؾ ويحرم مـ بقت الؿال»ولل فقف كقع اهتؿام، وهق 
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افظ تؼل الديـ أبل بؽر محؿد بـ محؿد البالصسـل، تحؼقؼ ودراسة: فتح لؾح

اهلل محؿد غازي الصباغ، مـشقرات دار القفاء بالؿـصقرة، ففق رسالة ماجستقر 

 قدمت لؽؾقة الشريعة بإزهر بنشراف أحد الدكاترة-

وتجاوزت الؿؼدمة والدراسة التل بؾغت ثؿاكقـ صػحة، ووصؾت إلك 

، وأصبت بصداع، وأضؾؿت الدكقا يف طقـل، وأسػت طؾك متـ الؽتاب كػسف

الحال التل وصؾ إلقفا التحؼقؼ--- فالؿحؼؼ وضع طـقان الؽتاب يف سطر 

واحد، واستغرق يف هذا الجفد ستة وطشريـ سطًرا، وحشاها بالؽالم، وشرح 

 صقيؾ لؽؾ كؾؿة-

لؾحافظ « الؿـتخب»وسار طؾك الؿـفج يف التحؼقؼ آخرون، كؿا كجد يف 

اهلل مصطػك بـ العدوي شؾباية، الجزء  بد بـ حؿقد، تحؼقؼ وتعؾقؼ أبل طبدط

 إول، دار إرقؿ الؽقيت الطبعة إولك-

وأيـ هذا مؿا كان يػعؾف طؾؿاؤكا يف التحؼقؼ وضبط الـص، رغؿ أهنؿ لؿ 

يتبجحقا هبذه الؽؾؿة التل ابُتِذلت يف أطؿال كثقر مـ الـاس الققم، ومـ أراد 

إرشاد الساري »فؾقـظر إلك كتب أدب الطؾب، ولقؼرأ مؼدمة كتاب معرفة ذلؽ 

(، أو مؼدمة الؿال طؾل الؼاري لؽتابف 39,41لؾؼسطالين )ص« بشرح البخاري

 «!مرقاة الؿػاتقح شرح مشؽاة الؿصابقح»

وإذا أردت صقرة أخرى مـ التعالؿ يف )التحؼقؼ والضبط » (:00قال )ص

ؽ يف الؽتب التل أفسدها الؿحؼؼقن والؿراجعة( فستجد أمثؾة كثقرة لذل
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والؿراجعقن إدطقاء--- ولؽل ٓ كؽقن مؿـ يؾؼل الؽالم طؾك طقاهـف كلخذ 

السالم  لؾعز بـ طبد« ققاطد إحؽام يف مصطؾح إكام»مثاًل طؾك ذلؽ: كتاب 

، الذي كشرتف مؽتبة الؽؾقات إزهرية مـ حقالل طشريـ سـة كشرة سؼقؿة $

ا، ثؿ أطا دت كشره بطبعة جديدة، هؽذا زطؿ الـاشر، راجعف وطؾؼ طؾقف: سقئة جدًّ

الرؤوف سعد، وهذا الؽتاب الـػقس وأمثالف لف مؽاكة يف كػسل،  صف طبد

 أكـل أقػ طاجًزا طـ َففؿ كثقر 
َّ

وتستفقيـل قراءتف التل أشعر بؾذهتا، ويعؽر طؾل

ك أن مـ الؿقاصـ يف الؽتاب، واهتؿت كػسل وففؿل وأحسـت الظـ بغقري، إل

حصؾت طؾك كسخة خطقة محػقضة بالؿؽتبة إزهرية، وهل طؾك بعد أمتار مـ 

كاشر الؽتاب، ورجعت إلك بعض الـصقص التل كـت بحاجة إلقفا ففالـل ما 

رأيت طـدما قابؾت الؿطبقع بالؿخطقط، فؾؿ أجد صػحة واحدة بؾ مؼطًعا 

والتصحقػات واحًدا وأحقاًكا سطًرا واحًدا يف صػحة، خالًقا مـ إخطاء 

 «-والـؼص---

وطؾك هذا الـفج مـ التحؼقؼ يسقر الدكتقر الطبقب » (:01وقال )ص

الؿعطل أمقـ قؾعجل يف تحؼقؼاتف الؿزطقمة، كتحؼقؼف لؽتاب الحازمل  طبد

دار القطل بحؾب، الطبعة إولك، « آطتبار يف الـاسخ والؿـسقخ مـ أثار»

 هـ- 1453الؼاهرة 

 عجبؽ أكثر مـ تخريجف لؾحديث!وإن تعجب مـ تحؼقؼف ف

والطبقب الؿحؼؼ هذا يبدو أكف يستحؾ جفقد أخريـ وأتعاهبؿ فقلخذ 
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مـفؿ كتًبا لقطبعفا لفؿ أو يؽؾػفؿ بالعؿؾ طؾك تحؼقؼفا بآشرتاك ثؿ يطبعفا 

باسؿف وحده، وقد حدثـل بذلؽ أحد كبار أساتذة إزهر، فؼد وقع هق يف 

أه طؾك ذلؽ كرب  ْقخ وطدم قدرتف طؾك متابعة الطبقب أحابقؾف، وجرَّ سـ الشَّ

 الؿحؼؼ!

وأما تحؼقؼات )محؿد صادق قؿحاوي( طضق لجـة مراجعة الؿصاحػ 

« أحؽام الؼرآن»بإزهر الشريػ والؿدرس بإزهر الشريػ )كؿا هق مثبت لـ

لؾجصاص، صبعة دار الؿصحػ بالؼاهرة(، وهذه التحؼقؼات صراز آخر مـ 

بًطا لؽؾؿة، وٓ شرًحا لؿصطؾح، وٓ تعؾقًؼا طؾك رأي التحؼقؼ، ٓ تجد فقف ض

مثاًل، وٓ تقثقًؼا لـص، وٓ تخريًجا لحديث، بؾ وٓ تجد طالمة مـ طالمات 

اء طؾك الؼراءة والَػفؿ، حتك إكف لقصعب  الرتققؿ، وٓ إخراًجا فـِّقًّا يساطد الؼرَّ

يشرحفا، وقد بخؾ طؾقؽ أن تؿقز أية التل يستشفد هبا الؿملػ طـ أية التل 

 «-طؾك الؽتاب والؼارئ باسؿ السقرة التل يػسرها الؿملػ

ْقخ طثؿان » (:33وقال )ص وكشقر إلك دراسة مؿتعة يف هذا قدمفا الشَّ

أخطار طؾك الؿراجع العؾؿقة »الؼادر صايف مـ صرابؾس الشام بعـقان:  طبد

هتدف إلك )صبع دار الػاروق بالطائػ(، وهل دراسة تؿفقدية « ٕئؿة السؾػ

ْقخ  الؿحافظة طؾك الرتاث العؾؿل اإلسالمل، والتحذير مـ العبث بف، وكان لؾشَّ

ْقخ  طثؿان فضؾ السبؼ والريادة يف ذلؽ، أقام كتابف هذا طؾك دراسة لبادرة الشَّ

وهل « صػقة التػاسقر»و« مختصر تػسقر ابـ كثقر»محؿد طؾل الصابقين يف كتابف 
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مختصر »ْقخ بعد ذلؽ مـ مختصرات، مثؾ طؾك ما أصدره الشَّ  ,أيًضا,تصدق 

وكلكف تخصص «--- مختصر إذكار»و« مختصر روح البقان»و« تػسقر الطربي

 يف السؾخ والؿسخ وآختصار-

وأما العؿؾ الذي ٓ أستطقع أن أجد لف باًبا أضعف فقف وٓ أطرف لف وصًػا 

ؿؾ الجديد يف كتاب جامًعا يـاسبف أو يجؿع كؾ ما يـبغل أن يؼال فقف، ففق هذا الع

، وهق بطبقعتف الؿؼصقدة هذه قد أوىف $لإلمام الـقوي « رياض الصالحقـ»

طؾك الغاية يف جؿال اإلخراج وجقدة الطباطة ورواء الؿـظر، ولؽـ هذا الؽتاب 

الذي كتب اهلل لف الؼبقل بقـ الـاس مـذ ثؿاكقة قرون هل طؿره مـذ تللقػف، 

( بؿؽة الؿؽرمة و)الؿؽتبة اإلسالمقة( يف صدرت صبعتف الجديدة طـ )دار صقبة

الؿـان(، وراجع  طؿان بإردن )حؼؼف وقدم لف وهذبف وخرجف: حسان طبد

 تخريجف والحؽؿ طؾك أحاديثف: شعقب إركموط-

وآمؾ مـ الؼارئ الؽريؿ أن يتابع معل هذه العبارات التل تتقسط غالف 

وتخريجفا وآقتصار فقفا تؿتاز هذه الطبعة بضبط كصقصفا وهتذيبفا »الؽتاب: 

طؾك الصحقح مع بقان الضعقػ مـفا يف فصؾ خاص، وترتقب أحاديثفا يف إبقاب 

 اكتفك-« الؿـاسبة لفا، ووضع طـاويـ فرطقة لفا، وشرح غريبفا وما أشؽؾ مـفا

ْقخ  هذه ثؿان ُـّ هبا طؾقـا الشَّ ، ولـ «طبد الؿـان»مؿقزات لفذه الطبعة يؿ

 اها قسؿقـ:تعدو الصقاب إذا قسؿـ

 كذب- أحدهؿا:
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 جريؿة- واآلخر:

 -$اطتداء طؾك اإلمام الـقوي  وغقرها:

 «-رياض الصالحقـ» $مسخ لؽتاب اإلمام الـقوي  ,

 صحقح وضعقػ- وتؼسقؿف الؽتاب لؼسؿقـ: -

إكف لقس هق!! فؾَِؿ هذا التزوير والعبث  وأقسؿ َيؿقـًا غقر حاكث:

السـة وتحؼقؼ أحاديثفا أن يؽقن هذا وآفتئات؟! وحرام طؾك مـ يشتغؾ بعؾقم 

 شلكف مع كصقصفا وكتب طؾؿائفا-

ِعقَػة التل حذففا مـ إصؾ ورمك هبا إلك  , ثؿ كليت إلك الؽتب الضَّ

الؿؾحؼ بذيؾ الؽتاب يف فصؾ خاص، والتل يفقل هبا أغقؾؿة التحؼقؼ 

 وغقره-« رياض الصالحقـ»والؿتاجرون بـ

مختصًرا مـ إحاديث  فرأيت أن أجؿع» :$يؼقل الـقوي  -

َّٓ حديًثا صحقًحا مـ القاضحات مضاًفا إلك  َّٓ أذكر إ الصحقحة، وألتزم فقف أ

 «-الؽتب الصحقحة والؿشفقرات

 (:31-30قال )ص

اًل:» الؿـان صريح يف أكف اختصر الؽتاب،  كالم الؿحؼؼ حسان طبد أو 

لؾـقوي وإٓ فؽقػ يـسب «- مختصر رياض---»فؾقؽـ إذن طـقان الؿطبقع 

 ؟!كتاًبا لؿ يضعف هبذه الصقرة
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الذي يدكدن حقلف، فؿرة أخرى ُأسائؾ الؼراء الؽرام: « التفذيب»هذا  ثاكًقا:

 مـ الذي يحتاج فعاًل إلك هتذيب )بؾ إلك تعزير وتلديب(؟!

صريح، ٕن مػفقم كالم صاحبـا أن  $التطاول طؾك الـقوي  ثالًثا:

 «---ئدةدقة وفا»الؽتاب كان بحاجة إلك زيادة 

وما إخال إكساًكا سقيًّا خؾؼف اهلل ووهبف طؼاًل يشؽق صعقبة تـاول كتاب 

 (-49,55 :)اكظر«- الـقوي---

 «-رياض الصالحقـ»وغقر ذلؽ مـ تخريب حسان الفدام لـ

ِعقَػة»اكظر إلك ما كتبف إَْلَباكِل يف مؼدمة الجزء الرابع مـ  قؾت:  «-الضَّ

 

* * *
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 : «نيج اىصاىدٌِٓا»ٌؤىف 

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ـض اىسني ةي٘ق

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف   (:210-212/ص3)ج« الض 

أٓ إن رحك اإلسالم دائرة، ققؾ: فؽقػ كصـع يا » (:1322يف حديث )رقؿ 

 «-رسقل اهلل؟ قال: اطرضقا حديثل طؾك الؽتاب، فؿا وافؼف ففق مـل وأكا قؾتف

ا» الجامع »وأورد السققصل يف «- الؽبقر»أخرجف الطرباين يف « َضعقػ جدًّ

مـ رواية الطرباين وحده الشطر الثاين مـف، وهق اختصار ٓ وجف لف، بؾ « الصغقر

كان طؾقف أن ٓ يقرده فقف مطؾًؼا: ٕن هذا الؼدر مـف باصؾ يؼقـًا، فنكف مـ وضع 

ؿ الزكادقة والؿالحدة، أو مؿـ تلثر هبؿ واستجابقا لضاللتفؿ، شعروا بذلؽ أو ل

يشعروا!! كطائػة الخقارج واإلباضقة، ومـ جرى مجراهؿ يف تحؽقؿفؿ 

« الجامع الصحقح»ٕهقائفؿ، فؼد أورده الربقع بـ حبقب إمام اإلباضقة يف كتابف 

 «-مسـد اإلمام الربقع»

واطتؿد طؾقف الؿسؿك طز الديـ بؾقؼ، فـؼؾ مـف أحاديث كثقرة، مـفا هذا 

مـفاج »ؿاه طؾك الؼاطدة الؿذكقرة الحديث، فلورده يف مـفاجف الذي س

                                           

 «-مـفاج الصالحقـ مـ أحاديث وسـة خاتؿ إكبقاء والؿرسؾقـ»طز الديـ بؾقؼ، مملػ كتاب  (1)
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(، وهق كتاب ضخؿ طجقب يف أسؾقب تللقػف أو صريؼة 1387)رقؿ « الصالحقـ

جؿعف، فنكف طبارة طـ فصقل مختؾػة مسروقة مـ كتب متعددة مصقرة مـفا 

 تصقيًرا ببعض أٓت الحديثة مثؾ )إوفست(-

ًٓ مـ حقث كقطقة أحرفف وسطقره، فبعضف  كبقر وبعضف ولذلؽ تراه كشؽق

 صغقر وبعضف صقيؾ وبعضف قصقر!!

ولذلؽ كجد فقف مـ البحقث الؿتـاقضة العجب العجاب: ٕهنا ٓ تؿثؾ 

رأي مؾػؼفا )بؾقؼ(، وإكؿا الذيـ سرقفا مـفؿ، ولذلؽ فؿـفا الـافع ومـفا الضار، 

ِعقَػة والؿقضقطة  ومـ أبرز ما فقف مـ الـقع الثاين وأسقئف كثرة: إحاديث الضَّ

أكف كساها ثقب الصحة بزطؿف يف مؼدمتف:  ,إن لؿ كؼؾ: كذبف,، ومِـ َمْؽِره فقف

ِعقَػة والؿقضقطة!» ولذلؽ كـت شرطت يف الرد « إكف استبعد مـف إحاديث الضَّ

طؾقف يف هذه الدطقى الؽاذبة وغقرها حقـ وجدت الؿـاسبة والظروف الؿقاتقة، 

ؼآت متتابعة يف )جريدة وتعفد بعضفؿ بـشره، وفعاًل كشر مـ أولف ثالث م

 الرأي( ثؿ لؿ يتح لبؼقتفا الـشر ٕسباب ٓ تخػك طؾك أهؾ العؾؿ-

ولؼد كان مؿا اكتؼدتف مـفا هذا الحديث الباصؾ الؿخالػ لؾؽتاب والسـة 

يف  $الرب  مًعا، كؿا بقـف طؾؿاؤكا رحؿفؿ اهلل تعالك، ومـ ذلؽ ققل ابـ طبد

جامع بقان العؾؿ »مـ كتابف الؼقؿ: « لفباب مقضع السـة مـ الؽتاب وبقاهنا »

 (:2.195,191قال )« وفضؾف

بطاطتف واتِّباطف أمًرا ُمجؿاًل لؿ يؼقد بشلء، كؿا أمركا  وقد أمر اهلل »
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 باتباع كتاب اهلل ولؿ يؼؾ: وافؼ كتاب اهلل، كؿا قال بعض أهؾ الزيغ-

--- الزكادقة والخقارج وضعقا ذلؽ الحديث» الرحؿـ بـ مفدي: قال طبد

طـد أهؾ العؾؿ بصحقح  ملسو هيلع هللا ىلصفذكره بـحقه ثؿ قال: وهذه إلػاظ ٓ تصح طـف 

الـؼؾ مـ سؼقؿف، وقد طارض هذا الحديث ققم مـ أهؾ العؾؿ وقالقا: كحـ 

كعرض هذا الحديث طؾك كتاب اهلل َقْبؾ كؾ شلء، وكعتؿد طؾك ذلؽ، قالقا: 

كا لؿ كجد يف كتاب اهلل فؾؿا طرضـاه طؾك كتاب اهلل وجدكاه مخالًػا لؽتاب اهلل: ٕ

إٓ ما وافؼ كتاب اهلل، بؾ وجدكا كتاب اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن ٓ ُيؼبؾ مـ حديث رسقل

ل بف وإمر بطاطتف ويحذر الؿخالػة طـ أمره جؿؾًة طؾك كؾ حال  «-يطؾؼ التلسِّ

ولؼد أصال الـػس يف الؽالم طؾك صرق هذا الحديث وبقان بطالكف وأكف مـ 

اإلحؽام يف أصقل »يف كتابف  ,رحمه اهلل تعالى,ابـ حزم  وضع الزكادقة اإلمام

 ( فشػك وكػك جزاه اهلل خقًرا، ومـ ذلؽ ققلف:2.76,82« )إحؽام

إكف ٓ يؼقل هذا إٓ كذاب زكديؼ كافر أحؿؼ، إكا هلل وإكا إلقف راجعقن »

طؾك طظؿ الؿصقبة بشدة مطالبة الؽػار لفذه الؿؾة الزهراء، وطؾك ضعػ بصائر 

مـ أهؾ الػضؾ، يجقز طؾقفؿ مثؾ هذه الباليا لشدة غػؾتفؿ وحسـ ضـفؿ كثقر 

 «-لؿـ أضفر لفؿ الخقر

وأجزل ثقابف، ففذا هق الؿثال  $: ولؼد صدق $قال إَْلَباكِل  تـبقف:

الذي أدطك يف مؼدمتف أكف « الجامع الصغقر»بقـ يديؽ، فؼد أورده السققصل يف 

اع أو كذاب! ول ا ذكره يف صاكف طؿا تػرد بف وضَّ ( 3487« )الجامع الؽبقر»ؿَّ
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 «-وضعػ»برواية الطرباين لؿ يزد طؾك ذلؽ إٓ بؼقلف: 

، ثؿ الؾجـة إزهرية الؼائؿة $الؿـاوي « شرحقف»وتبعف طؾك ذلؽ يف 

 فاطتربوا يا أولل إبصار!«! الجامع الؽبقر»طؾك التعؾقؼ طؾك 

فنكف  وأسقأ مـ ذلؽومـ همٓء طز الديـ بؾقؼ طػا اهلل طـا وطـف،  قؾت:

ِعقَػة والؿقضقطة ولؿ يقفِّ بشرصف، كؿا  زطؿ أكف صان كتابف طـ إحاديث الضَّ

ذكر ذلؽ يف مؼدمتف، وأيًضا رده إحاديث الصحقحة الثابتة بعؼؾف، ومـفا حديث 

 (:1833)ح « الصحقحة»ذكره إَْلَباكِل يف 

حد، وخؾؼ الشجر خؾؼ اهلل الرتبة يقم السبت، وخؾؼ فقفا الجبال يقم إ»

يقم اإلثـقـ، وخؾؼ الؿؽروه يقم الثالثاء، وخؾؼ الـقر يقم إربعاء، وبث فقفا 

الدواب يقم الخؿقس، وخؾؼ آدم بعد العصر مـ يقم الجؿعة آخر الخؾؼ، ومـ 

 «-آخر ساطة الجؿعة فقؿا بقـ العصر إلك الؾقؾ

ه ومـ هذا القجف روا (:331/ص3)ج« الصحقحة»يف  $قال األلباين 

، والدوٓبل، والبقفؼل «الثؼػقات»(، والثؼػل يف 8.127« )صحقحف»مسؾؿ يف 

 «-إسؿاء والصػات»يف 

ف بلكف يرى أن وكؼؾ تضعقػف طـ بعض أئؿة الحديث، وأن ابـ الؿديـل أطؾَّ 

 إسؿاطقؾ بـ أمقة أخذه طـ إبراهقؿ بـ أبل يحقك، وهذا طـ أيقب بـ خالد!

إٓ مجرد الرأي، وبؿثؾف ٓ ترد رواية  وهذه دطقى طارية طـ الدلقؾ قؾت:
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 «-التؼريب»إسؿاطقؾ بـ أمقة، فنكف ثؼة ثبت كؿا قال الحافظ يف 

ثؿ رأيت الؿدطق طز الديـ بؾقؼ  (:662-663/ص3وقال األلباين يف )ج

د طدة صػحات يف كتابف الذي سؿاه  مقازيـ الؼرآن والسـة لألحاديث »قد سقَّ

ِعقَػة والؿقضقطة ( زطؿ فقفا أن الحديث 71,77)ص« الصحقحة والضَّ

يتعارض مع الؼرآن الؽريؿ جؿؾة وتػصقاًل، وتؿسؽ يف ذلؽ بأيات الؿصرحة 

بلن اهلل خؾؼ السؿاوات وإرض يف ستة أيام، جاهاًل أو متجاهاًل أن إيام 

السبعة يف الحديث هل غقر إيام الستة الؿذكقرة يف أيات، كؿا كـت شرحت 

 «-الؿشؽاة»ك ذلؽ يف التعؾقؼ طؾ

ومـشل جفؾف أكف فسر )الرتبة( يف الحديث بلهنا )إرض(، يعـل إرض 

كؾفا بؿا فقفا مـ الجبال وإشجار وغقرها، وهذا باصؾ لؿـافاتف لسقاق الحديث 

، وإكؿا الؿراد )الرتبة( الرتاب، ولقس إرض  كؿا ٓ يخػك طؾك أحد ذي ُلبٍّ

ض ضاهرها، وهذا هق الذي يدل طؾقف وتربة إر«: »لسان العرب»كؾفا، فػل 

السقاق، فنن إرض بدون الرتاب ٓ تصؾح لألشجار والدواب التل ذكرت يف 

 الحديث، وٓ لخؾؼ آدم وذريتف التل تـاسؾت مـف بعد-

فالتػصقؾ الذي يف الحديث هق غقر التػصقؾ الذي يف الؼرآن  وبالجؿؾة:

طـد أهؾ العؾؿ أن يضؿ أحدهؿا  الؽريؿ، وأيامف غقر أيامف، فالقاجب يف مثؾ هذا

 إلك أخر، ولقس ضرب أحدهؿا بأخر كؿا فعؾ هذا الرجؾ )الؿتعالؿ(-

ولؼد كـت بدأت يف الرد طؾقف مػصاًل يف حؾؼات ُكشرت إربع مـفا يف 
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( ثؿ فاجلتـا بامتـاطفا 29.4.1983إردكقة، آخرها بتاريخ )« الرأي»جريدة 

ا، وشػِفقًّا طـ متابعة الـشر بعد أن وطدت ب الـشر كتابة يف الجريدة وطًدا طامًّ

ا مـ الؿسمول فقفا ٕحد إخقاكـا إفاضؾ، وهلل يف خؾؼف ش  قن-ئوطًدا خاصًّ

ومؿا جاء يف فتاوى الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء فتقى رقؿ 

 (:303 -300( الجزء الرابع/تػسقر )ص0286)

ـ مـ أحاديث وسـة خاتؿ مـفاج الصالحق»سئؾت الؾجـة طـ كتاب 

لؿملػف طز الديـ بؾقؼ طـ حديث ذكره يف كتابف مـ « إكبقاء والؿرسؾقـ

 إحاديث الؼدسقة، وكصف كأيت:

 أوحك اهلل إلك داود: وطزيت ما مـ طبد يعتصؿ بل دون خؾؼل أطرف ذلؽ»

 «-مـ كقتف---

وي وطؾك حسب ما جاء يف مؼدمة هذا الؽتاب مـ كالم الؿملػ أكف ٓ ير

ِعقَػة أو الؿقضقطة، اطتؿدكا طؾك  إحاديث الؿتـاقضة ويستبعد إحاديث الضَّ

ِعقَػة »هذا الؽتاب، ولؽـل وجدت بعد فرتة يف كتاب  سؾسؾة إحاديث الضَّ

لأللباين أن هذا الحديث مقضقع، ولفذا كقد أن كعرف درجة هذا « والؿقضقطة

مـفاج »يف كتاب  الحديث، وهؾ كستطقع أن كؼقلف أو ٓ؟ وما رأيؽؿ

 ؟«الصالحقـ

ْقخ محؿد كاصر » الجقاب: الحديث الذي ذكرت مقضقع كؿا ذكر الشَّ

الديـ إَْلَباكِل: ٕن يف سـده يقسػ بـ السػر، وهق مؿـ يضع إحاديث، ومـ 
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فقف إحاديث الصحقحة وغقر « مـفاج الصالحقـ»ذلؽ يتبقـ أن كتاب 

ِعقَػة »ا كتاب الصحقحة، فال يـبغل آطتؿاد طؾقف، أم سؾسؾة إحاديث الضَّ

فؿملػف واسع آصالع يف الحديث، ققي يف كؼدها والحؽؿ طؾقفا « والؿقضقطة

 «-بالصحة أو الضعػ، وقد يخطئ

ْقخ اإلمام طبد الؾجـة الدائؿة لإلفتاء:  رحمه اهللالعزيز بـ باز  برئاسة الشَّ

 «-وأسؽـف فسقح جـاتف

 (-295.ص2)ج« فا العؾؿاءكتب حذر مـ»كؿا ذكره صاحب كتاب 

 

* * *
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 : ىيػرباِن «األوظع اىٍفجً»ٌدلق 

 (1)اىسنتٔر ٌدٍٔد اىػدان

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف   (:1313( )ح 622 -622/ص3)ج« الض 

 «-أقؾ الحقض ثالث وأكثره طشر»

 «-إوسط»رواه الطرباين يف 

بـ كثقر كؿا ترى، ويف  وقع يف اإلسـاد أكف العالء« مـؽر» قال األَْلَباكِل:

 «-العالء بـ حارث»خالفف، وقع « الؿعجؿ الؽبقر»

يف اسؿ « الؿعجؿقـ»لفذا آختالف الذي وقع يف  $لؿ يـتبف الفقثؿل 

                                           

، حؾب مـ أطؿال الباب محؿقد بـ أحؿد الطحان الحؾبل الـعقؿل، ولد يف قضاء أبق حػص (1)

، ثؿ إلك حؾب، وكشل يف أسرة متديـة- لف طدة مـبج م، ثؿ اكتؼؾ إلك1935وذلؽ يف طام 

، «أصقل تخريج إحاديث ودراسة إساكقد»، «تقسقر مصؾح الحديث»مملػات، مـفا: 

تحؼقؼ »، «معجؿ الؿصطؾحات الحديثقة»، «السـة ودحض الشبفات التل تثار حقلفاحجقة »

مجؾًدا( صبع دار الؿعارف بالرياض- هذه الؿعؾقمات  11« )الؿعجؿ إوسط لؾطرباين

هـ، الؿقافؼ  1431جؿادى أخرة  2مستػادة مـ: فضقؾة الشقخ الدكتقر كػسف بتاريخ 

ولده الشقخ  ,م 1998حان، شؼقؼ الشقخ، طام الشقخ طبد الباسط الط ,م  16.5.2515

 م، وغقر ذلؽ- كتبفا: فقاض محؿد- 2559سفقؾ بـ محؿقد الطحان، طام 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8_(%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A8%D8%AC
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« مجؿع الزوائد»والد العالء، فجعؾف واحًدا يف كالمف طؾك إسـادهؿا، فؼال يف 

الؿؾؽ الؽقيف طـ  وفقف طبد« إوسط»و« الؽبقر»رواه الطرباين يف (: »1.285)

 «-العالء بـ كثقر ٓ كدري مـ هق؟

( فـؼؾف طـف بالحرف 1.356« )الؿعجؿ إوسط»وقؾده الؿعؾؼ طؾك 

القاحد ولؿ يزد طؾقف حرًفا واحًدا، وهؽذا كؾ أو ُجؾُّ تعؾقؼاتف طؾقف لقس فقفا 

شلء مـ الِعؾؿ الذي يستحؼ بف أن يؽتب طؾقف: تحؼقؼ الدكتقر فالن، فاهلل 

 ان طؾك تحؼقؼات بؾ تجارات دكاترة آخر الزمان!!الؿستع

ْقخ طؾل الؼاري يف  طـ ابـ ققؿ الجقزية « إسرار الؿرفقطة»وفقؿا كؼؾف الشَّ

وكذلؽ تؼدير أقؾ الحقض بثالثة أيام وأكثره (: »122.275)ص« الؿـار»يف 

 «-بعشرة لقس فقفا شلء صحقح، بؾ كؾف باصؾ

ولف صرق متعددة » (:381بؼقلف )وقد تعؼب ابـ الؼقؿ مال طؾل الؼاري 

رواه الدارقطـل وابـ طدي وابـ الجقزي، وتعدد الطرق ولق ضعػت يرقك 

 «-الحديث إلك الحسـ، فالحؽؿ بالقضع طؾقف ٓ يستحسـ

« فتح الؼدير»وقد سبؼف إلك هذه الدطقى ابـ الفؿام يف  قال األَْلَباكِل:

(، وزاد ضغًثا طؾك إبَّالة 1.618« )البـاية شرح الفداية»قـل يف ( ثؿ العَ 1.143)

 «!طؾك أن بعض صرقفا صحقحة»ققلف: 

فنكف قال بعد « الؿـار»ثؿ قؾدهؿ يف ذلؽ الؽقثري الحؾبل يف تعؾقؼف طؾك 

ْقخ طؾل مال الؿتؼدم:  وقد ذكر العالمة الؼاري تؾؽ الطرق »أن كؼؾ كالم الشَّ
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( 352, 1.252« )ةفتح باب العـاية بشرح كتاب الـؼاي»الؿشار إلقفا يف كتابف 

 «-فاكظره 1387الذي حؼؼتف وصبع بحؾب سـة 

ولق أكف أراد خدمة السـة واإلكصاف لؾعؾؿ ٕحال يف ذلؽ  قال األَْلَباكِل:

: ٕكف أشفر طـد أهؾ العؾؿ، وٕن مملػف الزيؾعل أقعد «كصب الراية»طؾك كتاب 

ه إحاديث هبذا الػـ وأطرف بف مـ كؾ مـ ذكركاهؿ مـ الحـػقة، فنكف بحث هذ

الصحقحة وكؼدها كؼًدا حديثقًّا مجرًدا طـ العصبقة الؿذهبقة، خالًفا لفمٓء الذيـ 

جاءوا مـ بعده، فنهنؿ ٓ يؾتزمقن الؼقاطد الحديثقة، فاكظر إلقفؿ كقػ يؼقلقن: 

 «-وتعدد الطرق ولق ضعػت يرقل الحديث إلك الحسـ»

بلن ٓ يشتد ضعػف،  فنهنؿ يعؾؿقن أن هذا لقس طؾك إصالقف، بؾ ذلؽ مؼقد

كؿا هق مذكقر يف مصطؾح الحديث، وهذا الشرط غقر متقفر يف هذا الحديث: 

 ٕن مدار صرقف كؾفا طؾك كذابقـ ومرتوكقـ ومجفقلقـ ٓ تؼقم هبؿ حجة-

 لؿ يثبت حديث صحقح صريح يف تحديد أقؾ الحقض وأكثره- ومـ الػقائد:

روي يف أقؾ الحقض وقد » طؼب حديث الجؾد:« ســف»قال البقفؼل يف 

 «-الخالفقات»وأكثره أحاديث ضعاف قد بقـت ضعػفا يف 

باصؾ، بؾ » طـ هذا الحديث فلجاب بؼقلف: $وسئؾ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

 (-21.623« )مجؿقع الػتاوى«- »هق كذب مقضقع باتػاق طؾؿاء الحديث

حقض لؿ يلت يف تؼدير أقؾ ال» (:1/130« )السقؾ الجرار»قال الشقكاين يف 

 «-وأكثره ما يصؾح لؾتؿسؽ بف، بؾ جؿقع القارد يف ذلؽ إما مقضقع أو ضعقػ بؿرة
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لؼد اختؾػ العؾؿاء  (:3/ج621قال األَلْبَاكِل يف خالصة تخريج الحديث )ص

 $يف تحديد أقؾ الحقض وأكثره، وإصح كؿا قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

تف الؿرأة طادة مستؿرة ففق حقض، ( أكف ٓ حد ٕقؾف وٓ ٕكثره، بؾ ما رأ19.237)

وإن قدر أكف أقؾ مـ يقم استؿر هبا طؾك ذلؽ ففق حقض، وأما إذا استؿر الدم هبا دائًؿا 

ففذا قد ُطؾؿ أكف لقس بحقض: ٕكف قد طؾؿ مـ الشرع والؾغة أن الؿرأة تارة تؽقن صاهًرا 

 وتارة تؽقن حائًضا، ولطفرها أحؽام ولحقضفا أحؽام-

، وقد أصال الـََّػس «الُؿحؾَّك»ابـ تقؿقة مذهب اـب حزم يف  وهذا الذي رجحف

 (-253, 255كعادتف يف آستدٓل والرد طؾك مخالػقف يف الؿجؾد الثاين )ص

ْقخ الػاضؾ/محؿقد الطحان:  وكـؼؾ ما ذكره أهؾ العؾؿ يف تحؼقؼات الش 

ْقخ األَْلَباكِل  ققل الفقثؿل يف  (:0011« )الصحقحة»يف  $قال الش 

فنن كان هق الريان ففق ضعقػ، وإن كان »طـ أحؿد بـ الؼاسؿ: « إوسط»

 «-غقره فؾؿ أطرفف وبؼقة رجالف ثؼات

: ففذه غػؾة مـف، تابعف طؾقفا مؼؾده الدكتقر محؿقد ,إَْلَباكِل أي:-قؾت 

الطحان فؾؿ يعؾؼ طؾقف بشلء كعادتف، فؽؾ تعؾقؼاتف وتخريجاتف كؼقل طـف: ٓ 

 هق التؼؾقد الؿحض- تحؼقؼ فقفا، وإكؿا

ولؿ يـتبف لفذا السؼط الدكتقر  (:3231« )الصحقحة»وقال األَْلَباكِل يف 

( فـؼؾف كؿا رآه يف 2.231« )الؿعجؿ إوسط»الطحان يف تعؾقؼف طؾك 

ْقخ إطظؿل يف تعؾقؼف « الؿجؿع» دون أي تعؾقؼ طؾقف! وكذلؽ فعؾ مـ قبؾف الشَّ
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 طؼَّب طؾقف ضغًثا طؾك إبالة-لؾفقثؿل، ولؽـف « زوائد البزار»طؾك 

ِعقَػة»وقال يف  ولؼد كان القاجب طؾك الؿعؾؼ طؾك  (:303)ح « الض 

 «-الدكتقر الطحان أن يتقلك بقان ذلؽ، ولؽـ---« الؿعجؿ إوسط»

ِعقَػة»وقال يف  « إوسط»تـبقف آخر: وقع يف مخطقصة  ح(: 6016« )الض 

طـف الدكتقر الطحان يف مطبقطة مؽان: )رهبا( )زوجفا(، وهذا خطل فاحش غػؾ 

( التل زطؿ أكف قام طؾك تحؼقؼفا، وفقفا أخطاء 4.174.3315« )إوسط»

كثقرة وكبقرة، مـفا سؼقط أحاديث مـفا بؾ وصػحات، وقد كبفت طؾك شلء مـ 

 ذلؽ يف غقر ما مقضع-

ْقخ يف تخريجاتف يف  « السؾسؾتقـ»وغقر ذلؽ مـ الؿقاصـ التل ذكرها الشَّ

، مؿا يدل طؾك تساهؾ الدكتقر يف التحؼقؼ، ويقجد أخطاء كثقرة «لغؾقؾإرواء ا»و

 وكبقرة وأحقاًكا سؼقط صػحات وأحاديث-

بعض أهؾ العؾؿ الؿتخصصقـ، « معجؿ الطرباين إوسط»ولؼد حؼؼ 

ْقخ صارق طِ  ْقخ محؿقد الطحان، واكتَ  ،قض اهللومـ بقـفؿ الشَّ ؼد صبعة الشَّ

 والؿعصقم مـ طصؿف اهلل-

ْقخ صارق طقض اهلل )صقال ا  (:2إلمام الذهبل كؿا يف مؼدمة تحؼقؼ الش 

يف ست مجؾدات كبار طؾك معجؿ شققخف، « الؿعجؿ إوسط»صـػ الطرباين »

« إفراد»يليت فقف طـ كؾ شقخ بؿا لف مـ الغرائب والعجائب، ففق كظقر كتاب 

 لؾدارقطـل-
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 «-تاب روحلهذا الؽ»بقَّـ فقف فضقؾتف وسعة روايتف، وكان يؼقل: 

 «-فنكف تعب طؾقف، وفقف كؾ كػقس وطزيز ومـؽر

ْقخ صارق طقض اهلل )ص  (:32-03قال الش 

 «:الؿعجؿ األوسط»كؼد الؿطبقع مـ 

ا، وهق يستؿد « الؿعجؿ إوسط»كتاب  لإلمام الطرباين كتاب هام جدًّ

 ققؿتف العؾؿقة ومـزلتف يف الؿؽتبة اإلسالمقة مـ مقضقطف ومؽاكة مملػف-

صاحبف ففق إمام حافظ كبقر لف وزكف ومؽاكتف السامقة والتل ٓ تخػك  فلما

 طؾك مـ لف اشتغال هبذا العؾؿ الشريػ-

فقتؿثؾ يف جؿع إحاديث الغرائب والػقائد « إوسط»وأما مقضقع 

والتـصقص طؾك غرابتفا ومقضع التػرد أو الؿخالػة فقفا، ففق يعد مصدًرا 

 أساسقًّا لعؾؾ الحديث-

لؾدكتقر محؿقد الطحان قصب السبؼ يف كشر هذا الؽتاب  وقد كان

وخروجف إلك الـقر ولػت أكظار الباحثقـ إلقف، والدكتقر الطحان أحد إساتذة 

إفاضؾ مؿـ لفؿ مؽاكتفؿ بالجامعات العربقة، ولف الؿصـػات الـافعة التل 

رت طؾك صؾبة العؾؿ القققف طؾك ققاطد الؿصطؾح وصرق تخريج  يسَّ

 ث-إحادي

الجامع »وأخرج لؾؿؽتبة اإلسالمقة بعض الؿصـػات الفامة، مثؾ: كتاب 
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لؾخطقب البغدادي، وأصروحة لـقؾ الدكتقراه « ٕخالق الراوي وآداب السامع

طـ اإلمام الخطقب البغدادي ٓ زالت مـفاًل لؿـ يريد القققف طؾك جفقد هذا 

ثالثة أجزاء فحسب،  اإلمام، إٓ أن الدكتقر لؿ يتؿ الؽتاب، وإكؿا أخرج مـف

( حديث فؼط، كحق ربع الؽتاب، ولؿ يتؿف حتك 3555وهل تحتقي طؾك )

أن، ثؿ إن صبعتف لؿ تؼع محؼؼة كؿا يـبغل، بؾ كثر فقفا التصحقػ والتحريػ 

ؼ، وكان ذلؽ  والسؼط والزيادة، وغقر ذلؽ مؿا يـبغل أن يصان مـف العؿؾ الؿحؼَّ

راك ما فاتف وما وقع فقف مـ خطن، وإكـا إذ مـ أهؿ الدوافع طؾك إخراجف مع استد

كتعرض لطبعتف بالـؼد فال ريب أن هذا ما تؼتضقف إماكة العؾؿقة، فنن إمر ديـ 

 طققبل-ملسو هيلع هللا ىلصيؿس سـة الـبل 
َّ

 ، ورحؿ اهلل امَرًأ أهدى إلل

ْقخ ومرتبتف  وجدير بالذكر أن كؼدكا هذا ٓ يمثر فقؿا كعرفف مـ مؽاكة الشَّ

 بقـ طؾؿاء طصره-

إن أول ما يـبغل طؾك الؿحؼؼ مراطاتف وآطتؿاد  (:06- 03وقال )ص

لؾطرباين بعد آطتؿاد طؾك أصقل « الؿعجؿ إوسط»طؾقف لتحؼقؼ كص كتاب 

 خطقة مقثقق هبا هق:

اًل: الـصقص إخرى التل كتبفا الحافظ الطرباين، وإن وجد اشرتاك أو تؽرار  أو 

« مسـد الشامققـ»و« الصغقر»و« الؽبقر»ؾ: لؾـص فقؿا كتبف وألػف، وهل كثقرة مث

 وغقر ذلؽ-« مـ اسؿف ططاء»و« إوائؾ»و« مؽارم إخالق»و« الدطاء»و

الؿصادر أو الؿراجع التل أخذ أصحاهبا طـ اإلمام الطرباين مـ  ثاكًقا:
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 كتالمذتف، ومـفؿ:« إوسط»كتابف 

 قرها-وغ« حؾقة إولقاء»الحافظ أبق كعقؿ إصبفاين، ومـ كتبف: 

الخطقب البغدادي، ومصـػاتف كثقرة، واإلمام البقفؼل، ومصـػاتف كثقرة، 

ا حقث يروي مـ صريؼ « الؿختارة»والضقاء الؿؼدسل، وكتابف  يعد مرجًعا هامًّ

 الطرباين ويـؼؾ أققالف طؾك إحاديث-

أبل ربذة »ابـ طساكر، وهق يروي مصـػات الطرباين مـ صريؼ تؾؿقذيف: 

 «-وأبل كعقؿ

مجؿع »أو اكتؼقا مـف كالفقثؿل يف « إوسط»العؾؿاء الذيـ رتَّبقا  ًثا:ثال

بؾ يعد بؿثابة كسخة أخرى فقؿا « إوسط»وهق مرجع هام يف تحؼقؼ « البحريـ

 يتعؾؼ هبذه إحاديث الزوائد-

الؿصـػات التل جؿعت بقـ معاجؿ الطرباين وغقرها مـ الؿساكقد  رابًعا:

فنكف يـؼؾ ما « جامع الؿساكقد والســ» افظ ابـ كثقروالســ- وأوٓها: كتاب الح

 بنسـاده ومتـف-« إوسط»يف 

 الؽتب التل كتبفا ققم شاركقا الطرباين يف شققخف، ومـ همٓء: خامًسا:

 العؼقؾل، وابـ طدي، واإلمام اإلسؿاطقؾل، وابـ إطرابل-

 ـ أمثؾة ذلؽ:والؽتب التل أخذ طـفا اإلمام الطرباين كػسف إن تقسر وجقدها، وم

 لعبد الرزاق-« الؿصـػ»
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كتب اإلمام الـسائل- فالـسائل أحد شققخ الطرباين، قد صححـا جؿؾة مـ 

إحاديث التل خرجفا يف ترجؿتف بؿعارضتفا بؿا يف كتب الـسائل ٓسقؿا كتاب 

 «-الســ»

« إوسط»لؽـ ما فعؾ محؼؼ أجزاء الثالثة إولك مـ  (:01قال )ص

 الطحان؟ لؾطرباين الدكتقر

إكف تجاهؾ هذا كؾقًة وأخذ يحؼؼ الـص طؾك التقهؿ والحدس مـ غقر 

أصقل طؾؿقة يتبعفا وٓ ققاطد محررة محؼؼة يسؾؽفا، فؽثر التصحقػ 

 والتحريػ والسؼط والزيادة يف طؿؾف-

ثؿ إكف مع ذلؽ اطتؿد طؾك ما ٓ يصؾح لالطتؿاد طؾقف يف إصالح كص 

 لك آصالح:حقث وقع فقفا ما يدطق إ« إوسط»

اًل: كؿا ٓ يخػك ,لؾفقثؿل، وهذا الؽتاب « مجؿع الزوائد»اطتؿد طؾك  أو 

ٓ يصؾح  ,طؾك طالؿ بلصقل التحؼقؼ طارف بؿـفج الفقثؿل يف هذا الؽتاب

 لؾطرباين-« إوسط»آطتؿاد طؾقف لضبط كص 

يف هذا الؽتاب يحذف اإلسـاد كؾف، وطؾقف فال سبقؾ  $وإن الفقثؿل 

,بالرجقع إلقف، ولفذا ترك الدكتقر الطحان اإلسـاد « إوسط»د لضبط إسـا

 بغقر إصالح، وكثرت التصحقػات والسؼط فقف- ,غالًبا

صافحة بالتصحقػ « مجؿع الزوائد»فنن الطبعة الؿتداولة لـ وأيًضا:* 
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والتحريػ، وهذا أمر ٓ يخػك طؾك مـ يعرف ذلؽ الؽتاب بطبعتف تؾؽ، وقد 

ؾف وضفرت آثاره، فنذا بف يغقر الصحقح الؿحػقظ بدت سؾبقات ذلؽ يف طؿ

 فلساء إلك الؽتاب مـ حقث ٓ يدري-« مجؿع الزوائد»بإصؾ بؿا يجده يف 

ولقت استدراك إستاذ لؾـؼص أو إصالحف لؾعقب  (:33-30وقال )ص

بؾ كان يصؾح الـص ويغقر ما يف إصؾ معتؿًدا « مجؿع الزوائد»اقتصر طؾك 

مـ قريب أو بعقد سقى أن الحديث « إوسط»قة لفا بـطؾك كتب أخرى ٓ طال

ج فقفا-  مخرَّ

طؾك الباحث الؿحؼؼ التحري يف قراءة الـص، وبذل  (:33قال )ص

الجفد يف ذلؽ لؾقصقل إلك رسؿ الؽؾؿة طؾك وجففا الصقاب، والؿعرفة 

بالخطقط الؿختؾػة والؿتعددة يف كتابة الؿخطقصات، وٓ بلس بآستعاكة بلهؾ 

 والرجقع إلقفؿ- الخربة

كذلؽ مؿا يؾزمف معرفتف اصطالحات الؿخطقصات، مثؾ: الضرب 

والؾحؼ والتضبقب والتؿريض والشؼ والتحقيؼ، وكذلؽ طالمات اإلهؿال 

 كالؼالمة والفؿزة وغقر ذلؽ-

 (:38قال )ص

 السؼط يف الؿطبقع:

مـ مفام الؿحؼؼ استدراك ما اطرتى الـص مـ سؼط أو ضقاع لبعض 

لجؿؾ، سقاء مـ الـاسخ أو لعقب أصاب الـسخة، ويف حالة تقفر الؽؾؿات أو ا
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أكثر مـ كسخة يسفؾ طؾك الباحث استدراك ذلؽ، أما يف حالة وجقد كسخة 

يصبح إمر طسًرا ويحتاج إلك جفد كبقر، وتصبح  ,كؿا هق الحال هـا,واحدة 

 الؿصادر أو الؿراجع هل الؿعقل يف ذلؽ-

 ( وغقر ذلؽ-1664)ح  وقد وقع يف صبعة الطحان مـ سؼط:

 (:33-33قال )ص

 التصحقػ والتحريػ يف الؿطبقع:

التصحقػ والتحريػ يف الؿخطقصات أمر يعؾؿف الباحثقن والؿحؼؼقن، 

م ما أصاب  وهق أحد الصعاب التل يتعرض لفا الباحث الؿحؼؼ، فعؾقف أن يؼقِّ

ـك شد ما يؽقن التصحقػ يف إطالم، أسؿاًء وكأويصؾح ما شابف، و الـصَّ 

وأكساًبا وألؼاًبا، وأثره كبقر وخطقر، حقث يمدي يف بعض إحقان إلك الخؾط بقـ 

اهلل بـ طؿر العؿري، وطبقد اهلل بـ طؿر  الثؼات والضعػاء- اكظر مثاًل: طبد

العؿري، هؿا أخقان، ويشرتكان يف بعض الشققخ والرواة، فنذا تصحػ أحدهؿا 

 إلك أخر اشتد طؾك الباحث-

فنهنؿا كثقًرا ما يتصحػ أحدهؿا بأخر وٓ يؿقز « قدسع»و« شعبة»و

بقـفؿا إٓ ذو خربة، وإذا رويا طـ قتادة فإمر يزداد صعقبة: ٕن قتادة يروي طـف 

 ,أيًضا,وهق ثؼة مـ كبار أصحاب قتادة، ويروي طـف « سعقد بـ أبل طروبة»

« قدسع»إلك « شعبة»وهق ضعقػ صاحب مـاكقر، فنذا تصحػ « سعقد بـ بشقر»

 كان الخطر طظقًؿا-
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محؿد بـ محبب »و« محؿد بـ مجقب الصائغ» ومؿا يشتبف يف ذلؽ:

 ففذان يشتبفان يف الرسؿ كؿا ترى-« الدٓل أبق هؿام

محؿد » لف فؼال:« الضعػاء»وهذا الرجؾ خؾط فقف ابـ الجقزي فذكره يف 

 !!فجعؾفؿا واحًدا وخؾط بقـفؿا« بـ محبب أبق هؿام الثؼػل البصري الصائغ

ْقخ إَْلَباكِل يف  ِعقَػة»وقد تبعف طؾك ذلؽ الشَّ ْؾِسَؾة الضَّ ( فـؼؾ 265« )السِّ

ا لف، وهذا خطل، ففؿا اثـان كؿا سبؼ:  كالمف مؼرًّ

 وهذا ثؼة- ،ابـ محبب الؼرشل أبق هؿام الدٓل األول:

 وهذا هق الؽذاب- ،ابـ مجقب الثؼػل الصائغ الثاين:

 وغقر ذلؽ مـ إسؿاء والؽـك-

 (:62-21قال )ص

 ضبط االسؿ والـسبة:

يجب العقدة يف ذلؽ إلك الؽتب الؿملػة يف هذا الشلن، والتل اهتؿ 

أصحاهبا بحؿاية أسؿاء الرواة مـ طقامؾ التصحقػ والتحريػ، وتعد مملػات 

اإلمام الدارقطـل والخطقب وابـ ماكقٓ مـ إهؿقة بؿؽان، ثؿ تليت مملػات 

الديـ والحافظ الذهبل، ثؿ ابـ حجر مـ بعدهؿ،  الحافظ ابـ كؼطة وابـ كاصر

ْقخ وقع فقفا الدكتقر لؿا اطرتاه مـ ضبط إسؿاء: رقؿ  وهـاك أمثؾة ذكرها الشَّ

 (، وغقر ذلؽ-1675(، رقؿ )1498(، رقؿ )1418(، رقؿ )1392)
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 (:01قال )ص

 التغققر لؿا يف األصؾ:

ن دلقؾ واضح مؿا يعاب طؾك الدكتقر الطحان تغققره لؿا يف إصؾ دو

 يدل طؾك صحة فعؾف-

ْقخ  قؾت: طقًدا طؾك بدء، لق كؼؾت مؿا كتبف الؿتخصصقن يف تحؼقؼات الشَّ

 لؿا اكتفقت، ولؽـ اقتصرت طؾك بعض ما ذكر، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل-

عِقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  الطحان :وأيًضا ( 655.ص12)ج« الضَّ

 طـد تعؾقؼف طؾك حديث:

ًٓ أربعةً  يعـل:إن فقفؿ )» ، : إهنؿ أصؾح الـاس طـد فتـةٍ قريًشا( لخصا

ة، وخقرهؿ لؿسؽقـ ويتقؿ، ة بعد فرَّ وأسرطفؿ إفاقًة بعد مصقبٍة، وأوشؽفؿ كرَّ 

 «-وأمـعفؿ مـ ضؾؿ الؿؾقك

برتققؿل(،  , 257)رقؿ « الؿعجؿ إوسط»مـؽر- أخرجف الطرباين يف 

ل: حدثـا أحؿد بـ رشديـ قال: كا ( قا8.329« )الحؾقة»ومـ صريؼف أبق كعقؿ يف 

اهلل بـ وهب قال: الؾقث بـ سعد  الؿؾؽ بـ شعقب بـ الؾقث قال: ثـا طبد طبد

قال: حدثـل مقسك بـ طؾل بـ رباح طـ أبقف قال: قال الؿستقرد الػفري: 

 فؼال:--- فذكره- ,وذكر قريًشا,يؼقل:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعت رسقل

الؿؾؽ بـ  ابـ وهب، تػرد بف طبدلؿ يروه طـ الؾقث إٓ » وقال الطبراين:



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 251

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «-شعقب بـ الؾقث

هق ثؼة مـ شققخ مسؾؿ، وكذا مـ فققف هؿ مـ رجالف، وإكؿا آفة  قؾت:

الحديث شقخ الطرباين أحؿد بـ رشديـ، وهق أحؿد بـ محؿد بـ الحجاج بـ 

قال ابـ طدي: كذبقه، وأكؽرت «: »الؿقزان»رشديـ الؿصري: قال الذهبل يف 

 : فذكر لف حديًثا يف فضؾ الحسـ والحسقـ-«فؿـ أباصقؾف--- طؾقف أشقاء- قؾت:

لؽـ فققف واٍه: كؿا قال الذهبل كػسف، وآخر ضعقػ، فال يصؾح  قؾت:

تعصقب الجـاية بابـ رشديـ هذا، بخالف حديث الرتجؿة: ففق أفة- ويدلؽ 

 طؾك ذلؽ أمقر:

 قر قصد-ما تؼدم مـ تؽذيب العؾؿاء لف، وقد يؽقن الؽذب مـف طـ غ أواًل:

ًٓ أربعة(، فؾؿا ساقفا جعؾفا خؿسة،  ثاكًقا: ذكر يف أول الحديث )خصا

أكف يخؾط يف حػظف، فقؿؽـ أن يؽقن هق  ,طؾك أحسـ آحتؿآت,ففذا يدل 

السبب الذي حؿؾ العؾؿاء طؾك تؽذيبف، ومـ التلويؾ الؼبقح ققل الؿعؾؼقـ طؾك 

أربع، ولعؾف أدخؾ  ذكر خؿس خصال ٓ(: »6798، 6312« )الجامع الؽبقر»

 «!بعضفا يف بعض

ولق طؾؿقا آفة الحديث لؿا تؽؾػقا مثؾ هذا التلويؾ، ولتذكروا ققل 

 بعضفؿ: )هذا الؿقت ما يستحؼ هذا العزاء(!

لؿ (: »1/162« )الؿعجؿ األوسط»ققل الدكتقر الؿعؾؼ طؾك  وكحقه:
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رهؿ )!( وهق الؿـاسب؛ ألكف بذك« وخقرهؿ لؿسؽقـ ويتقؿ»يذكر الفقثؿل ققلف: 

 !«تصبح الخصال خؿًسا ال أربًعا

الجامع »هذه الجؿؾة ثابتة يف الرواية طـد الطربإين وأبل كعقؿ ويف  قؾت:

ولق كان الدكتقر طؾك طؾؿ بفذا الػـ الشريػ لجعؾ ما فقف مـ كؿا تؼدم، « الؽبقر

، غقر ضعػ االختالف بقـ العدد والؿعدود دلقاًل آخر طؾك ضعػ الحديث

(، ولؽـ هقفات!! فنن فاقد 15.26يـ الذي كؼؾف طـ الفقثؿل )راويف ابـ رشد

الشلء ٓ يعطقف، ولذلؽ ففق لؾفقثؿل أتبع مـ ضؾف! وإن مؿا يدلؽ طؾك ذلؽ: 

«: مجؿع الزوائد»يف »، فؼال: «ضؾؿ الؿؾقك»أكف طؾؼ طؾك ققلف يف آخر الحديث: 

 «!وهق إوجف« الؿؾقك»بدل « الؿؿؾقك»

: فنكف كذلؽ يف الؿصدريـ «الؿجؿع»يف  كال: بؾ الصقاب ما فلققل:

 أخريـ الؾذيـ سبؼ ذكرهؿا، ثؿ هق مطابؼ لرواية مسؾؿ وغقره أتقة فقؿا يؾل-

أن ابـ رشديـ قد خقلػ يف متـف مـ اإلمام مسؾؿ وغقره: فلوقػقه  ثالًثا:

 :ڤطؾك طؿرو بـ العاص 

 الؿؾؽ بـ شعقب بـ الؾقث: (: حدثـا طبد8.176« )صحقحف»فؼال يف 

اهلل بـ وهب: أخربين الؾقث بـ سعد: حدثـل مقسك بـ طؾل طـ  حدثـل طبد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أبقف قال: قال الؿستقرد الؼرشل طـد طؿرو بـ العاص: سؿعت رسقل

 -«اسالـ   رُ أكثَ  ومُ والرا  اطةُ الس   ؼقمُ تَ »يؼقل: 

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼال لف طؿرو: أبصر ما تؼقل! قال: أققل ما سؿعت مـ رسقل
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ًٓ أربًعا: إهنؿ ٕحؾؿ الـاس طـد فتـة، قال: لئـ قؾ ت ذلؽ: إن فقفؿ لخصا

وأسرطفؿ إفاقة بعد مصقبة، وأوشؽفؿ كرة بعد فرة، وخقرهؿ لؿسؽقـ ويتقؿ 

 وضعقػ، وخامسة حسـة جؿقؾة: وأمـعفؿ مـ ضؾؿ الؿؾقك-

( مـ صريؼ أخرى طـ لقث بـ سعد بف: إٓ أكف 4.235وأخرجف أحؿد )

والرابعة حسـة جؿقؾة: وإهنؿ »ال يف الخصؾة إخقرة: لؿ يذكر خصؾة اإلفاقة، وق

 «-ٕمـع الـاس مـ ضؾؿ الؿؾقك

اهلل بـ صالح: حدثـل  ( مـ صريؼ طبد8831« )إوسط»وأخرجف الطرباين يف 

 «-ٓ يروى طـ الؿستقرد إٓ هبذا اإلسـاد، تػرد بف مقسك بـ طؾل»الؾقث بف- وقال: 

الؿعجؿ »إٓ: فؼد أخرجف هق يف كذا قال، ولعؾف يعـل هبذا التؿام، و

اهلل بـ وهب:  مـ صريؼ طبد ,أيًضا,(، ومسؾؿ 25.359.736« )الؽبقر

الؽريؿ بـ الحارث حدثف: أن الؿستقرد الؼرشل قال:  حدثـل أبق شريح: أن طبد

لئـ قؾت ذلؽ! »:--- فذكر الؿرفقع، وفقف: فؼال طؿرو: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعت رسقل

الـاس طـد مصقبة،  ,وأصرب :وقال الطرباين,رب إهنؿ ٕحؾؿ الـاس طـد فتـة، وأج

 «-وخقر الـاس لؿساكقـفؿ ولضعػائفؿ

( مـ القجف إول مـ صريؼ أخرى 737والؿرفقع لف أخرجف الطرباين )

 طـ الؾقث بف-

 ومـ هذا التخريج يتبقـ أن ابـ رشديـ أخطل يف أمقر:

 رفع الحديث! وهق مقققف- األول:
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 قرد! وهق مـ ققل طؿرو-جعؾف مـ رواية الؿست الثاين:

 إكؿا قالف يف الروم! ڤجعؾف يف قريش! وهق  الثالث:

 «!وخامسة حسـة جؿقؾة---»أسؼط مـف ققلف:  الرابع:

وطؾك « الجامع الؽبقر»فجاء اإلشؽال الذي حؽقـاه طـ الؿعؾؼقـ طؾك 

، ولؿ يحسـقا اإلجابة الصحقحة؛ لؼؾة بضاطتفؿ يف هذا العؾؿ «الؿعجؿ األوسط»

 فؽان ذلؽ مـ دواطل هذا التحؼقؼ- ،الشريػ

، «مجؿع البحريـ»، ويف «إوسط»: هؽذا الحديث يف «إفاقة»ققلف:  تـبقف:

ٕبل كعقؿ: « الحؾقة»(: وهق الصقاب- ووقع يف 15.26« )مجؿع الزوائد»و

، «الحؾقة»مـ رواية « الجامع الؽبقر»وهق تحريػ، وكذلؽ وقع يف «! إقامة»

 يؿ-فؽلكف خطل وقع فقف مـ قد

 

* * *
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  «دٍسٗثاىٍ اىؼٍائو»ٌدلق 

 (1)$: ـضت ـت٘س اىسـاس األظتاذ

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف   :(1333) (630- 633/ص3)ج« الض 

( مـ صريؼ محؿد بـ طؿر---: 3.241يف الحديث الذي أخرجف الحاكؿ )

لؿا كان يقم فتح مؽة هرب طؽرمة بـ أبل جفؾ، وكاكت امرأتف أم حؽقؿ بـت »

إمان لزوجفا،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الحارث بـ هشام امرأة طاقؾة أسؾؿت ثؿ سللت رسقل

فلمرها برده، فخرجت يف صؾبف--- يلتقؽؿ طؽرمة بـ أبل جفؾ مممـًا مفاجًرا فال 

تسبقا أباه، فنن سب الؿقت يمذي الحل، وٓ يبؾغ الؿقت، فؾؿا بؾغ باب 

 «-ؾقف فرًحا بؼدومفقائًؿا طؾك رج اهلل استبشر ووثب لف رسقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ا، بؾ  قال األَْلَباكِل: سؽت طؾقف الحاكؿ والذهبل، وإسـاده واٍه جدًّ
                                           

م، وكشل يف أسرة متقسطة الحال تعؿؾ  1928طزت ُطبقد الدطاس، ُولد يف مديـة تدمر يف طام  (1)

الؿقجز يف »، «لتجقيدفـ ا»يف الزراطة، طؿؾ مدرًسا يف سقريَّا والسعقدية، لف مملػات، مـفا: 

، كتاب الطفارة والصالة طؾك الؿذهب «هداية إحقاء لألمقات»، «شرح الؼقاطد الػؼفقة

، ولف طدة «الؿعقـ يف الخطابة»، «أحؽام الؿرأة الؿسؾؿة يف الػؼف اإلسالمل»الشافعل، 

، تقيف يف «الشؿائؾ الؿحؿدية لؾرتمذي شرح وتخريج لألحاديث»تحؼقؼات، مـفا: 

م- مختصرة مـ ترجؿة كتبفا صاحب الرتجؿة بخط يده بتاريخ  19.7.2551

 م(-1.6.1999)
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مقضقع، آفتف ابـ أبل سربة أو محؿد بـ طؿر وهق القاقدي، وكالهؿا كذاب 

( فؾؿ يذكر فقف 4.2.3459وضاع، وأبق حبقبة ٓ يعرف، أورده ابـ أبل حاتؿ )

 جرًحا وٓ تعدياًل-

وإكؿا خرجت هذا الحديث لؿا فقف مـ كسبة الؼقام إلك الـبل  قال األَْلَباكِل:

لعؽرمة بـ أبل جفؾ، فؼد لفج الؿتلخرون بآستدٓل بف طؾك جقاز بؾ  ملسو هيلع هللا ىلص

استحباب الؼقام لؾداخؾ، فلحببت أن ُأبقِّـ وهاءه وأضفر طقاره حتك ٓ يغرت بف 

ة طؾقف مـ مـ يريد الـصح لديـف، وٓسقؿا وهق مخالػ لؿا دلَّت السـة العؿؾق

 كؿا حؼؼتف يف غقر هذا الؿؼام- ملسو هيلع هللا ىلصكراهتف 

« الشؿائؾ الؿحؿدية»وكحقه ما ذكره األستاذ طزت الدطاس يف تعؾقؼف طؾك 

كان يؼقم لعبد اهلل بـ أم مؽتقم )إصؾ: ابـ أم  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  صبع حؿص( -102)ص

 ف-كؾثقم!( ويػرش لف رداء لقجؾس طؾقف ويؼقل: أهاًل بالذي طاتبـل ربل مـ أجؾ

وٓ أطؾؿ لفذا الحديث أصاًل يؿؽـ آطتؿاد طؾقف، وغاية ما روي يف 

كان يؽرم ابـ أم مؽتقم إذا دخؾ  ملسو هيلع هللا ىلصأكف «: الدر الؿـثقر»بعض الروايات يف 

إياه بالؼقام لف، فؼد يؽقن  ملسو هيلع هللا ىلصطؾقف، وهذا إن صح ٓ يستؾزم أن يؽقن إكرامف 

ة إلقف وكحق ذلؽ مـ أكقاع بالؼقام إلقف أو بالتقسقع لف يف الؿجؾس أو بنلؼاء وساد

 اإلكرام الؿشروع-

وهبذه الؿـاسبة ٓبد لل مـ التـبقف طؾك بعض إخطاء التل  :$وقال 

لؿ يؽـ شخص أحب »وقعت لألستاذ الؿذكقر يف تعؾقؼف طؾك حديث أكس: 
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 «-وكاكقا ٓ يؼقمقن لف لؿا يعؾؿقن مـ كراهقتف لذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل إلقفؿ مـ رسقل

ذا الحديث الصحقح ٓ يـايف الؼقام ٕهؾ الػضؾ مـ فؼد ذكر إستاذ أن ه

 الصالحقـ، والدلقؾ:

 كان ٓ يؽره ققام بعضفؿ لبعض- ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  ,1

 وأكف أمر أسرى بـل قريظة فؼال لفؿ: ققمقا لسقدكؿ، يعـل سعد بـ معاذ- ,2

 أكف قام لعؽرمة بـ أبل جفؾ- ,3

 وكان يؼقم لعدي بـ حاتؿ كؾؿا دخؾ طؾقف- ,4

 يؼقم لعبد اهلل بـ أم مؽتقم- وكان ,5

 -ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وقد ورد أن الصحابة قامقا لرسقل ,6

 أكف ٓ يصح شلء مـ هذه إدلة مطؾًؼا، وهل طؾك ثالثة أكقاع: والجقاب:

ما ٓ أصؾ لف البتة يف شلء مـ كتب السـة، كالدلقؾ إول، بؾ وٓ  األول:

ف رأي رآه بعضفؿ فجاء طؾؿت أحًدا مـ العؾؿاء الؿتؼدمقـ ذكره حديًثا، وكلك

ْقخ طؾل الؼاري يف  إن «: شرح الشؿائؾ»غقره فتقهؿف حديًثا! ويعارضف ققل الشَّ

إصحاب ما كان يؼقم بعضفؿ لبعض، واستدل طؾقف بحديث أكس الؿذكقر 

يف كؾ  ملسو هيلع هللا ىلص، لحرصفؿ الؿعروف طؾك آقتداء بف ڤآكًػا، وهذا هق الالئؼ هبؿ 

ـ الذيـ يؼقلقن يف مثؾ هذه الؿسللة: هذه كبقر وصغقر، خالًفا لبعض الؿعاصري

 قشقر ٓ ققؿة لفا!
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، ملسو هيلع هللا ىلصوكحق ذلؽ مـ العبارات التل تصد الشباب الؿممـ طـ آقتداء بف 

كػسؽ إن لؿ تشغؾفا بالخقر »بؾ وتحؿؾف طؾك مخالػتف: ٕن إمر كؿا ققؾ: 

 «!شغؾتؽ بالشر

ع والخامس، فؽؾ ما لف أصؾ ولؽـف غقر ثابت، كالدلقؾ الثالث والراب الثاين:

ذلؽ مؿا ٓ يصح مـ قَِبؾ إسـاده، والؿثال بقـ يديؽ، وهق الدلقؾ الثالث، ومثؾف 

 ومثؾف ققامف لعدي- ,أيًضا,ٕخقف يف الرضاطة، ففق ضعقػ  ملسو هيلع هللا ىلصحديث ققامف 

وأما الدلقؾ الخامس فؾؿ أقػ طؾقف، وقد اطرتف غقر ما أحد بضعػ هذا 

 الـقع، مـفؿ ابـ حجر الفقتؿل-

 حريػ الجديد فؼد اختص بف السقد طزت الدطاس-وأما الت

 (-636,637)ص $واكظر إلك رد إَْلَباكِل 

وخالصة الؼقل: أكف ٓ يقجد دلقؾ صحقح صريح يف استحباب  :$وقال 

هذا الؼقام، والـاس قسؿان: فاضؾ ومػضقل، فؿـ كان مـ الؼسؿ إول فعؾقف أن 

كان مـ الؼسؿ أخر فعؾقف أن يؼتدي  فقؽره الؼقام مـ غقره لف، ومـ ملسو هيلع هللا ىلصيؼتدي بالـبل 

ـ كان مـ الؼسؿ إول فضاًل طـ غقره!- ملسو هيلع هللا ىلصبلصحابف   فال يؼقم لؿ

ْقخ طزت طبقد الدطاس  ، وقد اكتؼؾ إلك رحؿة ربف $مـ مملػات الش 

 م: 11/0/0221بتاريخ 

 كتقب بسقط-« الؿقجز يف شرح الؼقاطد الػؼفقة» ,1
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 كتقب-« فـ التجقيد» ,2

 شرح إحاديث مع تخريجفا وففارس-« يســ الرتمذ» ,3

 مع شرح الخطابل وتخريج إحاديث-« ســ أبل داود» ,4

 لإلمام الرتمذي شرح وتخريج لألحاديث-« الشؿائؾ الؿحؿدية» ,5

 «-ســ الـسائل» ,6

 «-ســ ابـ ماجف» ,7

 كتقب-« كتاب الطفارة والصالة طؾك الؿذهب الشافعل» ,8

 لإلمام الـقوي- «العارفقـبستان »تعؾقؼ طؾك كتاب  ,9

 «-أحؽام الؿرأة» ,15

ْقخ إَْلَباكِل « ســ أبل داود»وصبعة  ســ »يف طزوه لـ $اطتؿد طؾقفا الشَّ

الشؿائؾ »، وكذلؽ كؿا هـا «لؾرتغقب والرتهقب»ويف تحؼقؼف « أبل داود

وهل جقدة يف الؿجؿؾ، وصبعة ابـ حزم يف اطتؼادي أفضؾ مـ « الؿحؿدية

 «-لؾؿعجؿ الؿػفرس»ؿة: لِؿا فقفا مـ العزو الطبعة الؼدي

لؿ يـتؼد إستاذ طزت الدطاس يف تحؼقؼف،  $إَْلَباكِل  ومـ الػقائد:

ْقخ  حقث يذكر اكتؼاده طؾك تعؾقؼات وتحؼقؼات،  $وهل لقست مـ طادة الشَّ

 لؽـ هـا ذكر ذلؽ مـ الـاحقة الػؼفقة، كؿا يف هذا الحديث-
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ْقخ طبد صبعة »كؿا يف تعؾقؼف طؾك  ,حػظف اهلل,خضقر الؽريؿ ال قال الشَّ

، «طقن الؿعبقد»وصبعة الدطاس أفضؾ مـ التل مع »الؿطبقطة:  «ســ أبل داود

وأكا طؿديت طؾك صبعة طزت طبقد الدطاس، وهل صبعة مرقؿة ومػفرسة 

ومخرجة إحاديث، وإخطاء فقفا قؾقؾة، وضفر ممخًرا صبعة جديدة لؿحؿد 

ك كسخة ابـ حجر، فؾعؾفا أمثؾ الـسخ، وهل جقدة مـ طقامة اطتؿد فقفا طؾ

حقث ضبط الـص، وقد قابؾ محؼؼفا مؼابؾة صقبة، طؾك أن فقفا شقًئا مـ بعض 

التعؾقؼات ٓ يسؾؿ مـ شقب البدطة، وفقفا بعض إمقر غقر الؿـاسبة مـ 

تصرف الؿحؼؼ أحقاًكا، لؽـفا بالـسبة لضبطفا هل أفضؾ الطبعات--- فؾق 

ف بطبعة الدطاس يحصؾ لـا كسخة كثؼ هبا، فؿـ جؿع الطبعتقـ اكتػع ققركت صبعت

 «-إن شاء اهلل تعالك

قْخ طؾك كتب الســ إربعة وأفضؾ الؿطبقع مـفا ودور الـشر»  «-مـ تعؾقؼ الشَّ

دار ابـ حزم، الطبعة  :( ط3)ص« لســ أبل داود»ومـ مؼدمة الـاشر 

ؿدكا يف إخراج هذا الؽتاب وقد اطت»م، قال الـاشر:  1418.1997إولك، 

 «-الؼقؿ طؾك صبعة إستاذيـ طزت طبقد الدطاس وطادل السقد

ْقخ العالمة محؿد محقل الديـ طبد ( 7,8الحؿقد )ص ومـ مؼدمة الشَّ

صحقحل »يؾل « ســ أبل داود»ولؿا كان كتاب »قال: « لســ أبل داود»

ة جة ماسَّ ، وقد جؿع شؿؾ أحاديث إحؽام أصبحت الحا«البخاري ومسؾؿ

لق أن رجاًل لؿ يؽـ طـده شلء مـ كتب »لقجقده واكتشاره، يؼقل ابـ إطرابل: 
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العؾؿ إٓ الؿصحػ الذي فقف كالم اهلل ثؿ كتاب أبل داود لؿ يحتج معفؿا إلك 

 «-شلء مـ العؾؿ البتة

وقد ساهؿ إستاذ طزت طبقد الدطاس مساهؿة فعالة يف إطداد هذا 

طؾك  $شرح اإلمام الحافظ أبل سؾقؿان الخطابل  الؽتاب والتعؾقؼ طؾقف مـ

 فجزاه اهلل خقًرا وأجزل مثقبتف-« معالؿ الســ»يف كتابف « ســ أبل داود»

هذا بؾغت كتبف خؿسة وثالثقـ كتابًا، وبؾغت أحاديثف « ســ أبل داود»وكتاب 

قْخ محؿد محقل الديـ طبد« ( حديثًا5274) الحؿقد طؾك  اكتفك مـ مؼدمة الشَّ

 «-ـ أبل داودسـ»

وقد صبع هذا الؽتاب مراًرا يف الفـد ومصر، وأحدث صبعة هل الطبعة 

ْقخ محؿد محقل الديـ طبد ( 1955الحؿقد ) الثاكقة التل أخرجفا فضقؾة الشَّ

ففل مرقؿة إبقاب وإحاديث، ثؿ تؾقفا صبعة الفـد بؿطبعة )كقلؽشقر( بؿديـة 

 اكتفك- -م(1895لؽفـم سـة )

ِعقَػة»يف  $ه إَْلَباكِل ذكر :وأيًضا*   (:187.ص6)ج« الضَّ

إذا كان يقم الؼقامة أيت بالؿقت » (:0661طـد تعؾقؼف طؾك حديث )رقؿ 

كالؽبش إمؾح، فقققػ بقـ الجـة والـار فقذبح وهؿ يـظرون، فؾق أن أحًدا 

 «-مات فرًحا لؿات أهؾ الجـة، ولق أن أحًدا مات حزًكا لؿات أهؾ الـار

(: حدثـا 2561أخرجف الرتمذي )رقؿ « ضعقػ» :$اكِل قال األَْلبَ 
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سػقان بـ وكقع: حدثـا أبل طـ فضقؾ بـ مرزوق طـ ططقة طـ أبل سعقد يرفعف 

 «-هذا حديث حسـ»قال:--- فذكره- وقال: 

وهذا إسـاد ضعقػ، ططقة وهق ابـ سعد العقيف مدلس وضعقػ، وسػقان 

وغقرهؿا مـ « الصحقحقـ»بـ وكقع ضعقػ أيًضا- وقد خالػف الثؼات كؿا يف 

فؾق أن أحًدا »حديث أبل صالح طـ أبل سعقد مرفقًطا بف كحقه دون ققلف: 

 ففق مـؽر-«- مات---

ولؼد أخطل صديؼـا الػاضؾ إستاذ الدطاس يف تعؾقؼف طؾك الرتمذي 

حقث أصؾؼ طزو الحديث إلك البخاري ومسؾؿ، فلوهؿ أكف طـدهؿا بتؿامف، 

 فاقتضك التـبقف-

إذا »عؿ، قد وردت هذه الزيادة مـ حديث ابـ طؿر مرفقًطا بؾػظ: ك تـبقف:

فقزداد أهؾ الجـة فرًحا إلك »الحديث، وفقف:  «ة إلك الجـة...الجـ   صار أهُؾ 

(، 2.118أخرجف أحؿد )«- فرحفؿ، ويزداد أهؾ الـار حزًكا إلك حزهنؿ

 والشقخان طـف-

 

* * *
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  «اىػ٘ب اىهيً صد٘ح»اىٍفيق ـىل: 

 (1)اىٍرصي خجازي رشف ٔاىٍسـ

ِعقَػة»يف  $ذكره إَْلَباكِل   (-1,2.ص4)ج« الضَّ

 وهبذه الؿـاسبة أققل: بعد خطبة الحاجة: $قال 

إن مـ أسقأ التعؾقؼات التل وقػت طؾقفا يف هذه أوكة إخقرة والتل تدل 

ما صبعف الؿدطق شرف حجازي مـ الحؽؿة شقًئا مذكقًرا  طؾك أن كاتبفا لؿ يمَت 

الذي سرقف وصبعف بتعؾقؼات « صحقح الؽؾؿ الطقب»ؿصري طؾك كتابل ال

وهذه الخطبة ُسـَّة »( كاقاًل طـ الـقوي: 85كان مـفا ققلف )ص أضاففا مـ طـده،

 «-لق لؿ يلت بشلء مـفا صح الـؽاح باتػاق العؾؿاء

فنن مثؾ هذا التعؾقؼ إكؿا يحسـ ذكره يف ُسـَّة معروفة ُيخشك مـ  أققل:

ـاس طؾقفا أن يؼعقا يف الغؾق فقفا، ولقس يف ُسـَّة كفذه الخطبة التل ٓ مقاضبة ال

 يعرففا أكثر الخاصة فضاًل طـ العامة، حتك كادت أن ُتصبح َكسًقا َمـسقًّا-

الؿعارف،  ( مؽتبة5,7)ص« مؼدمة صحقح الؽؾؿ الطقب»قال إَْلبَاكِل يف 

 هـ: 1457الرياض، ط.

                                           

 لؿ أقػ لف طؾك ترجؿة- (1)
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 «:صحقح الؽؾؿ الطقب»هذه الرسالة  وأمامل اآلن صبعتان مسروقتان مـ

اإلسؽـدرية، وهل مصقرة طـ  (دار طؿر بـ الخطاب)صبع  إحداهؿا:

وصبع « جؿقع الحؼقق محػقضة»الـسخة الشرطقة، إٓ أكف حذف مـفا جؿؾة: 

 الػفرس بحرف جديد-

يف الؼاهرة لصاحبفا الؿدطق )شرف  (دار الؽتب السؾػقة)صبع  واألخرى:

ريًئا يف باصؾف، فنكف أقدم طؾك صبع الرسالة بحرف جديد حجازي(، ولؼد كان ج

 ووضع لفا مؼدمة بقـ يدي مؼدمتل!

وغقَّر بعض تعؾقؼايت وحذف بعضفا وأضاف إلقفا تعؾقؼات أخرى يف 

 ( تعؾقًؼا طؾك خطبة الحاجة كؼاًل طـ الـقوي---85بعضفا، كؼقلف )ص

كقة مـ صبعتف وإن مـ جرأة ذاك الرجؾ أكف صبع يف الصػحة إولك والثا

 «!دار الؽتب السؾػقة جؿقع الحؼقق محػقضة»الؿسروقة: 

 لَؿـ؟ ولَِؿ؟! فلققل:

سرقة الؽتب  ,فقؿا يبدو,إن هذا الرجؾ قد استؿرأ  ويمسػـل أن أققل:

وتػــ يف تغطقتفا، وغقَّر « التـؽقؾ»كتاب  ,أيًضا,وتػــ يف تغطقتفا، فؼد سرق 

قام طؾك صبعف وتحؼقؼف والتعؾقؼ طؾقف »مـ وجفف إول الذي كـت صبعت طؾقف: 

ْقخ محؿد كاصر »فجعؾف هق هؽذا: « محؿد كاصر الديـ إَْلَباكِل بتحؼقؼ الشَّ

 «-الديـ إَْلَباكِل
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محؿد »فلضاف مـ طـده « دار الؽتب السؾػقة الرازق حؿزة: محؿد طبد»

طبعة كؿحؼؼ تؾبقًسا وتضؾقاًل كؿا كـت بقـتف يف مؼدمتل لؾ« الرزاق حؿزة طبد

 -هـ(1456)سـة « التـؽقؾ»الثاكقة مـ 

كؿا كـت أشرت « ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل » كتابل الؿشفقر: -أيًضا-وسرق 

إلك ذلؽ يف مؼدمة الطبعة العاشرة مـف، ومع ذلؽ لؿ يتقرع طـ أن يعؾـ طؾك 

غالف بعض مطبقطاتف طـ هذيـ الؽتابقـ أهنؿا مـ مطبقطات داره التل أسؿاها 

 «-صحقح الؽؾؿ الطقب»كؿا فعؾ برسالتل هذه: « قةدار الؽتب السؾػ»بـ

طؾك ,فؾعؾف يعقد إلك رشده ويتقب إلك ربف ويرجع طـ اطتدائف متذكًرا 

ـ ف مِ ػِس لـَ  با حِ قف ما يُ ألِخ  ب  حِ كؿ حتك يُ ُد أَح  ـُ ممِ ال يُ »: ملسو هيلع هللا ىلصققل الـبل  ,إقؾ

 (-73)رقؿ  «الصحقحة» .«رقْ الَخ 

رة طؾك أوسع كطاق، وهل ضاهرة تػاقؿت يف أوكة إخقرة ضاهرة مـتش

سرقة البحقث والؿملػات بال طزو ٕصحاهبا، وهذا إن دل فنكؿا يدل طؾك 

 غقاب القازع الديـل، كسلل اهلل السالمة والعافقة-

ولؽـ الـؼؾ مـ مصـػات أهؾ العؾؿ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ كجد أن كثقًرا 

و معاصريـ بدون مـ مصـػاهتؿ ٓ تخؾق مـ كؼؾ كصقص مـ طؾؿاء سابؼقـ أ

 طزو، ولؿ يؽـ أحد يتفؿفؿ بالسرقات العؾؿقة-

 وهذه بعض مـ كؿاذج فعؾ السؾػ رحؿفؿ اهلل:

أققال شقخ اإلسالم ابـ « الطحاوية»ربؿا كؼؾ ابـ أبل العز الحـػل شارح 
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دون العزو إلقفؿ، وربؿا ٕسباب ذكرها أهؾ العؾؿ  $وابـ الؼقؿ  $تقؿقة 

 يف مقضعفا-

ب والؿجالت والبحقث تطرقت لفذا الؿقضقع وهـاك بعض الؽت

ٕهؿقتف وأثره يف الؿجتؿع، وإحؽام الشرطقة يف السرقات العؾؿقة وبعض 

 الؿصطؾحات الؼاكقكقة يف مجال حؼقق التللقػ، ومـفا:

 (-769مجؾة طالؿ الؽتب، الؿجؾد الثاين، العدد الرابع ) ,

 يف هذا الؿضؿار-« الؽتب الحديثة»تطرق إلك 

 (-584طالؿ الؽتب، الؿجؾد الثاين، العدد الرابع )مجؾة  ,

أضفرت التجارب أن إثراء الرتاث الثؼايف يعتؿد بشؽؾ مباشر طؾك مستقى 

الحؿاية لألطؿال الػـقة وإدبقة، وكؾؿا ارتػع مستقى الحؿاية شجع ذلؽ 

 الؿملػقـ طؾك اإلبداع-

يف  $صل ومـ العؾؿاء الذيـ ألػقا يف هذا الباب جالل الديـ السقق ,

 ت: قاسؿ السامرائل-« الػارق بقـ الؿصـػ والسارق»رسالة لف باسؿ 

قال يف مؼدمة التحؼقؼ كؿا يف مجؾة طالؿ الؽتب، الؿجؾد الثاين، العدد 

سطًرا---  23تؼع الرسالة يف طشر ورقات، ويف كؾ ورقة (: »745, 742الرابع )

ذكرها يف جدول ومع شققع التصحقػات وكثرة التحريػات، فنكـل أطرضت طـ 

مؾحؼ، واكتػقت ثؿة مـ كؾ ذلؽ بذكر بعض إطالم والؿصـػات القاردة يف 
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الػارق بقـ الؿصـػ »الـص، وطرفت هبؿ وبنيجاز--- إضافة إلك كص الرسالة 

ا آخر أدرجف فقؿا يليت لػائدتف يف إثبات « والسارق فنن كاسخ الرسالة ألحؼ هبا كصًّ

 «-البارق» ولقس« الػارق»أن اسؿ رسالتـا هق 

 «-البارق يف قطع يؿقـ السارق»يسؿك  ,أيًضا,لؾسققصل كتاب 

الحؿد هلل وكػك، وسالم طؾك طباده الذيـ اصطػك، السارققن يف  أولف:

 العؾؿ ثالثة أقسام:

سراق الحديث، وهؿ مجروحقن بذلؽ بنجؿاع أهؾ الحديث،  األول:

شافعل رأس الؿقئتؿـقـ وصبؼتفؿ تؾل صبؼة القضاطقـ، وقد أدى إماكة إمامـا ال

مـ حديث مالؽ لؿ يسؿعف مـف طـ شقخ طـ شقخ طـ « مسـده»فروى حديًثا يف 

 شقخ طـ مالؽ بقاسطة ثالثة شققخ-

سراق التصاكقػ )وبعد أن ذكر مؼالف فقف قال يف آخره( قؾت: وقد  الثاين:

بسبب « الػارق بقـ الؿصـػ والسارق»اقتديت هبمٓء وطؿؾت مؼامة سؿقتفا: 

، «الؿعجزات»استعار مـ تالمذيت أربعة كتب مـ مصـػايت، وهل: كتاب رجؾ 

مسالؽ »، و«أكؿقذج الحبقب يف خصائص الحبقب»، و«الخصائص الؽربى»و

 «-صل الؾسان طـ ذم الطقؾسان»، «الحـػا يف والدي الؿصطػك

سرق السارق مـل كتًبا وادَّطاها، وهق يف ذاك مػرتٍ، وطؾك كتب  ثؿ قال:

ـك، وكتاب الؼطب أطـل الخقضري، ثؿ ذكر بطرة كتابف أكف رأى السخاوي قد ج

بخط ابـ حجر فصاًل فقؿـ أخذ تصـقػ غقره مطالعة فادطاه لـػسف، فزاد فقف 
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 قؾقاًل وكؼص مـف، ولؽـ أكثره مذكقر بؾػظ إصؾ:

 لؾؿاوردي-« الحاوي»لؾروياين أخذه مـ « البحر»

كتاب الؿاوردي، لؽـ  ٕبل يعؾك أخذه مـ« إحؽام السؾطاكقة»كذلؽ 

 بـاه طؾك مذهب أحؿد-

 لؿحؿد ـب إسؿاطقؾ التؿقؿل مـ شرح أبل الحسقـ بـ بطال-« شرح البخاري»

 «-البخاري»لؾبغقي مستؿد مـ شرح الخطابل طؾك « شرح السـة»

 (:033وقال الؿحؼؼ )العدد الرابع 

 مقضقع الرسالة:

كسبة التقالقػ إلك إن مقضقع الرسالة لقس جديًدا، وآكتحال والسرقة و

غقر الؿصـػ، والشعر إلك غقر الشاطر مقضقع حػؾت بف كتب الؼدامك 

والؿحدثقـ بؾ والؿعاصريـ، وهذا ابـ حجر محدث طصره لؿ ير بلًسا يف 

لعبد القاحد بـ إسؿاطقؾ الروياين الؿتقىف سـة « بحر الؿذاهب»الؼقل: إن كتاب 

ن أبا يعؾك الػراء البغدادي لؾؿاوردي، وأ« الحاوي»أخذه مـ كتاب  هـ(552)

مـ كتاب الؿاوردي: « إحؽام السؾطاكقة»قد أخذ كتابف  هـ(458الؿتقىف سـة )

 الؿشفقر يف العالؿقـ-« إحؽام السؾطاكقة»

وقد ذكر السققصل أمثؾة مؿاثؾة يف رسالتف، وأورد أققال بعض العؾؿاء 

أورد قصة مفذب وأفعالفؿ يف طزو ما يلخذوكف مـ التقالقػ يف مصـػاهتؿ، و
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الديـ الخقؿل مع كجؿ الديـ بـ إسرائقؾ الذي سرق قصقدة إول، وتحاكؿفؿا 

ْقخ طؾك كجؿ الديـ بالسرقة- ْقخ طؿر بـ الػارض، وحؽؿ الشَّ  إلك الشَّ

ع السققصل هذا السارق الذي سرق أربعة مـ تصاكقػف وكسبفا إلك وقد قرَّ 

، وأهاب هبؿ أن يرسؾقا طؾقف كػسف دون إفحاش، وألَّب طؾقف معاشر الؿصـػقـ

مـ ألسـتفؿ سبًعا شداًدا، ومـ أقالمفؿ أسـة حداًدا، ومـ محابرهؿ بحاًرا مداًدا، 

ومـ أققالفؿ جقًشا طرمرًما ٓ يدع قالًطا وٓ وهاًدا، وحثفؿ أن يؿـعقا طـف إطارة 

 قر طؾك كتبفؿ كؿا أغار طؾك كتبف- اكتفك-غِ الؽتب، وحذرهؿ مـ أن يُ 

ؼد كثر يف هذا ف ،«السطق العؾؿل»غرائب هذا الزمان ومـ طجائب و

 الزمان سرقة التحؼقؼات لؾؽتب الشرطقة، فاهلل الؿستعان-

 ومـ ذلؽ ما ذكره بعض اإلخقة:

هتذيب الؿسالؽ يف »قال الدكتقر أحؿد بـ أحؿد البقشقخل محؼؼ كتاب 

ٕبل « كصرة مذهب مالؽ طؾك مـفج العدل واإلكصاف يف شرح مسائؾ الخالف

ذكر  ,وقرالؿس, هـ(543الحجاج يقسػ بـ دوكاس الػـدٓوي الؿتقىف سـة )

 الدكتقر يف مؼدمة التحؼقؼ:

وٓ يػقتـل هـا وأكا يف غاية الحسرة وإسػ طؾك ضقاع إماكة أن أكبف كؾ 

قارئ جاد غققر طؾك جرم كبقر وسطق خطقر قد وقع طؾك الطبعة السابؼة لفذا 

طل قؼل، مـ قبؾ الؿسؿك طثؿان غزال الؿدَّ بتحؼ« هتذيب الؿسالؽ»الؽتاب 

التحؼقؼ ودار الؽتب العؾؿقة لؿحؿد طؾل بقضقن ببقروت الؿتقلقة الـشر والتقزيع 
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وقة، ذلؽ أن طثؿان غزال هذا الذي ٓ أستبعد أن يؽقن شخًصا رلبضاطتف الؿس

 وهؿقًّا قد زطؿ أكف حؼؼ هذا الؽتاب، والحؼقؼة أكف لؿ يػعؾ شقئًا مـ ذلؽ-

 الؽتب العؾؿقة مؽتبة تجارية- ودار

هذا ما تقسر كتابتف وجؿعف، ولقٓ خشقة اإلصالة لسردت طجائب هذا 

 الزمان مـ سطق واحتقال- واهلل الؿستعان-

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 271

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 اىسنتٔر 

 (1)اىعالم تسٌصي ـٍص ـتس

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف   (:1218( )00/ص3)ج« الض 

(، والسؽـ بـ 153.1« )الؽامؾ» يف الحديث الذي أخرجف ابـ طدي يف

مـ صريؼ سؾقؿان بـ طؿرو بف، قال: « تػسقره»، والقاحدي يف «حديثف»جؿقع يف 

 «-إذا اغتاب أحدكؿ أخاه فؾقستغػر اهلل لف، فنن ذلؽ كػارة لف»

                                           

خ وأكاديؿل (1) طام  بطرابؾس حداديـُولد يف مـطؼة ال ،لبـاين طؿر طبد السالم تدمري، ممرِّ

م(، ُطقِّـ محاضًرا يف كؾقة أداب بالجامعة الؾبـاكقة، ثؿ أستاًذا مساطًدا، ثؿ أستاًذا يف 1945)

بالجامعة الؾبـاكقة  راه يف قسؿ التاريخمالك الجامعة، ومشرًفا طؾك رسائؾ الؿاجستقر والدكتق

ممسسة جائزة  شعراء العربقة يف الفقئة آستشارية لؿعجؿ»طؿؾ طضًقا يف  (-2554 ,1976)

(- كال وسام 2515,2512لثالث سـقات )« طبد العزيز سعقد البابطقـ لإلبداع الشعري

 -1993قـ العرب طؾك كتاجف العؾؿل مـ اتحاد الؿمرخ« الؿمّرخ العربل»

: الؿؿالقؽ )جزآن(، الثاين خاص بعصر« تاريخ صرابؾس السقاسل والحضاري»مـ مملػاتف: 

مقسقطة طؾؿاء الؿسؾؿقـ »: و«طصر الؿؿالقؽ تاريخ وآثار ومساجد ومدارس صرابؾس يف»و

مقسقطة »مجؾدات طـ إطالم يف طصر الؿؿالقؽ: و 6مجؾًدا( مـفا  16« )يف تاريخ لبـان

مجؾدات ويقجد سبع  9صدر مـفا حتك أن « العؾؿاء وإطالم يف تاريخ لبـان وساحؾ الشام

ة ففل بالعشرات، مـفا أكثر مجؾدات تحت الطبع كؾفا طـ طصر الؿؿالقؽ- أما الؽتب الؿحؼؼ

مجؾًدا(- مـ:  53) الذهبل «تاريخ اإلسالم وذيؾف»طـقاًكا مـ طصر الؿؿالقؽ، مـفا:  25مـ 

 - و)جريدة الؼدس العربل(-حقار مع د- طؿر طبد السالم تدمري ))جريدة البالد الجزائرية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D8%A9_%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2_%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D9%86_%D9%84%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A
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سؾقؿان هذا هق أبق داود الـخعل وهق كذاب مشفقر، ويف ترجؿتف أورده 

إحاديث طـ أبل حازم كؾفا مؿا  وهذه»ابـ طدي يف أحاديث أخرى، وقال: 

 «-وضعف سؾقؿان طؾقف

مـ اغتاب »لؾسققصل بؾػظ: « الجامع الؽبقر»وقد جاء الحديث يف  تـبقف:

 «-أخاه الؿسؾؿ فاستغػر لف، فنهنا كػارة

طـ سفؾ بـ « الؿتػؼ والؿػرتق»رواه الخطقب يف » وقال يف تخريجف:

 «-سعد، وفقف سؾقؿان بـ طؿرو الـخعل كذاب

ا الؾػظ رواه السؽـ بـ جؿقع لؽـ وقع يف متـف خطل مطبعل فاحش وهبذ

 «!!ولؿ يستغػر اهلل لف»، فنكف قال: لؿ يـتبف لف محؼؼف الدكتقر تدمريمػسد لؾؿعـك، 

لػ طؾك الطابع إلك )لؿ(!«- واستغػر---» والظاهر أن األصؾ:  فاكؼؾب حرف ٕا

 «-لف غقبتف مـ اغتاب رجاًل ثؿ استغػر لف غػرت» والحديث الثاين:

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   «-مقضقع» (:01/ص3)ج« الض 

 «-كػارة مـ اغتبت أن تستغػر لف» والحديث الثالث:

ِعقَػة»قال األَْلَباكِل يف   «-ضعقػ» (:00/ص3)ج« الض 

ِعقَػة»وقال األَْلَباكِل يف  وجؿقع صرقف ٓ تخؾق مـ  (:01/ص3)ج« الض 

ـاء الطريؼ إخرى طـ أكس، مع احتؿال أن يؽقن كذاب أو متفؿ بالؽذب باستث

الرحؿـ القضاع---  أبق سؾقؿان الؽقيف الؿسؿك طـبسة هق طـبسة بـ طبد
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وكذلؽ فنين أرى أن ابـ الجقزي لؿ يبعد طـ الصقاب حقـ أورد هذه 

 «-الؿقضقطات»إحاديث الثالثة يف 

قؼف طؾك حديث طـد تعؾ ,رحمه اهلل تعالى,ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا* 

ِعقَػة )ج»( يف 5683برقؿ ) أتاين جربيؾ فحؿؾـل طؾك (: »422.ص12الضَّ

 «-كؼاب ققسقـ أو أدكك--- الحديث جـاحف إيؿـ، فؽـت مـ ربل 

,136)ص «معجؿ الشققخ»أخرجف ابـ جؿقع يف « باصؾ» قال األلباين:

هق أبق ( وإسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات رجال البخاري غقر محؿد بـ العباس و137

طؾل البغدادي، ويف ترجؿتف ساق ابـ جؿقع هذا الحديث، وهق طؾك شرط 

 الخطقب ولؽـف لؿ يقرده-

 «.لؿ أجد لف ترجؿة» ولذلؽ قال الدكتقر الؿعؾؼ طؾقف )طؿر تدمري(:

»--- لفذه الرواية فؼال: « الؿقزان»وفاتف أكف أورده الذهبل يف  قال األلباين:

طـ يقسػ بـ مقسك الؼطان بخرب باصؾ،  طـ محؿد بـ أبل الثؾج بغدادي،

 «-وطـف ابـ جؿقع

ووقع فقف: )ابـ « الؾسان»يشقر إلك هذا الحديث، ووافؼف الحافظ يف  قؾت:

 أبل الؿؾقح(! وهق تحريػ مطبعل-

ووجف حؽؿفؿا طؾك الحديث بالبطالن بعد جفالة راويف محؿد بـ 

دكا وصار بقـف  العباس أكف مخالػ لألحاديث الصحقحة الدالة طؾك أن الذي
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- اكظر تػسقر ابـ كثقر لفذه ڠقدر ققسقـ إكؿا هق جربيؾ  ملسو هيلع هللا ىلصوبقـ محؿد 

 أية- اكتفك-

ِعقَػة( »2683ويف الحديث الذي يؾقف برقؿ ) رأيت » (:302/ص10)ج« الض 

 
ٌّ

 «-أخق رسقل اهلل طؾك باب الجـة مؽتقبًا: ٓ إلف إٓ اهلل محؿد رسقل اهلل، طؾل

، وابـ حبان يف «الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف  «مقضقع» قال األلباين:

، «زوائده طؾك فضائؾ الصحابة ٕحؿد»، والؼطقعل يف «الضعػاء والؿجروحقـ»

« معجؿ الشققخ»، وكذلؽ ابـ جؿقع يف «تاريخ دمشؼ»وابـ طساكر يف 

 ( بنسـاد مغاير-143)ص

طؾل أخل وصاحب »--- ( بنسـاد واٍه- وفقف زيادة: 1135ورواه الؼطقعل )

 «-قائلل

فآفة الحديث كادح هذا، وقد طرفت أكف يروي إحاديث  وبالجؿؾة:

(: 2.229« )الؿجروحقـ»الؿقضقطة طـ الثؼات، وقد قال ابـ حبان يف كتابف 

كان مؿـ يروي طـ الثؼات إشقاء الؿؼؾقبات حتك يسبؼ إلك الؼؾب أكف كان »

، فؽثر الؿـاكقر يف الؿتعؿد لفا، أو غػؾ طـ آتؼان حتك غؾب إوهام الؽثقرة

 «-روايتف فاستحؼ هبا الرتك

لف كسخة كتبـاها طـف أكثرها مقضقطة » «:الؿجروحقـ»وقال ابـ حبان يف 

 «-ومؼؾقبة

طـ الشقخ « معجؿ الشققخ»كؼؾ الدكتقر تدمري يف تعؾقؼف طؾك  تـبقف:
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أكف خرج الحديث بروايتقـ  -والظاهر أكف شقعل-محؿد الباقر الؿحؿقدي 

، واألخرى لإلمام «الؽامؾ»ػظفؿا واحد! طزا األولك البـ طدي يف ساقفؿا، ول

 «.ڤباب فضائؾ طؾل »أحؿد يف 

 يف هذا التخريج ثالثة أوهام فاحشة: :-واهلل الؿستعان-فلققل 

سؽقهتؿا طـ الحديث! وهق مقضقع بشفادة الحػاظ الؿتؼدمقـ:  األولك:

 ابـ حبان والذهبل والؼسطالين-

يتقـ! والحؼقؼة أكف رواية واحدة الؼراء أن لؾحديث روإيفؿامفؿا ا الثاكقة:

 رها طؾك كادح، كؿا سبؼ-امد

طزوهؿا الحديث لإلمام أحؿد يف الباب، وهذا خطل: ٕن أحؿدٓ  دخؾ  الثالثة:

 لف يف هذا الحديث، وٓ رواه، وإكؿا هق مـ زوائد الؼطقعل، كؿا سبؼ تخريجف-

ذا العؾؿ وبخاصة الشقعة مـفؿ، مثؾ هذا القهؿ يؼع كثقر مـ الؿتعؾؼقـ هب

 وبعضفؿ قد يػعؾقن ذلؽ طؿًدا تدلقًسا وتضؾقاًل!!

فضائؾ »هبذه الؿـاسبة أققل: إن إحاديث الؿروية يف كتاب  فائدة:

 لإلمام أحؿد ثالثة أكقاع:« الصحابة

 اهلل ابـ اإلمام أحؿد طـ أبقف- مـ رواية الؼطقعل طـ طبد األولك:

 اهلل بـ أحؿد طـ شققخف غقر أبقف- عل طـ طبدمـ رواية الؼطق الثاكقة:

 اهلل بـ أحؿد- مـ رواية الؼطقعل طـ شققخف غقر طبد الثالثة:
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ومـ ٓ طؾؿ لف بإساكقد وصبؼات الرواة يتقهؿ مـ مجرد رؤيتف الحديث 

أكف مـ رواية أحؿد، ولقس كذلؽ، فقـبغل التـبقف حتك ٓ « الػضائؾ»يف كتاب 

حديث ما لؿ يروه فُقساء إلقف، كؿا هق الشلن يف هذا يـسب لإلمام أحؿد مـ ال

 -$الحديث الؿقضقع، واهلل أطؾؿ- اكتفك مـ كالم إلباين 

ِعقَػة»يف  $وذكره الشقخ إلباين  (: 5689( برقؿ )432.ص12)ج« الضَّ

 «-مـ ختؿ طؿؾف فؾؿ يرضخ لؼرابتف مؿـ لؿ يرثف ختؿ طؿؾف بؿعصقة--- الحديث»

 (-282)ص« معجؿ الشققخ»أخرجف ابـ جؿقع يف « مـؽر» قال األلباين:

بقف: ( 2/012أخرجف البخاري )»طؾؼ الدكتقر تدمري طؾك هذا الحديث فؼال:  ـت

ساء:] ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ﴿يف القصايا، باب ققل اهلل تعالك:   «![8اـل

وهذا تخريج طجقب غريب، مقهؿ أن الحديث رواه البخاري! وال  قؾت:

« البخاري»شلء مـ ذلؽ ألبتة، فنكؽ إذا رجعت إلك الؿؽان الذي أشار إلقف مـ 

لؿ تجد فقف إال حديث ابـ طباس الؿقققف طؾقف تػسقر اآلية الؿذكقرة، قال: 

 اكتفك- :«هل محؽؿة ولقست بؿـسقخة»

ِعقَػة»( يف 2612يف حديث برقؿ ) -أيًضا-ذكره و هنك طـ اإلقـاع » «:الض 

 «-الةوالتصقيب يف الص

ا- أخرجف ابـ جؿقع يف  قال األلباين:  (-353)ص« معجؿ الشققخ»َضعقػ جدًّ

هذا « الؿعجؿ»قد طزا الدكتقر تدمري يف تعؾقؼف طؾك  :$وقال األلباين 
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يشبف خطله الؿذكقر يف  ! وهق خطل محضالدارملالحديث لؾترمذي والـسائل و

لتل أشار إلك مقضع الحديث الذي قبؾف، فنين لؿا رجعت إلك الســ الثالثة ا

إذا  ملسو هيلع هللا ىلصكان الـبل »الحديث فقفا تبقـ أكف يعـل حديث أبل حؿقد الساطدي، قال: 

 «!ركع اطتدل فؾؿ يـصب رأسف ولؿ يؼـعف

أن الدكتقر ال معرفة لف بفذا العؾؿ، أو  -كالحديث السابؼ-وذلؽ يدل 

وإال طؾك األقؾ بػـ التخريج! ففق يخبط فقف خبط العشقاء يف الؾقؾة الظؾؿاء، 

كقػ استجاز طزو حديث ققلل إلك مـ لؿ يروه لؿجرد كقكفؿ رووا يف الباب 

 ؟!! اكتفك-ملسو هيلع هللا ىلصحديًثا آخر مـ فعؾف 

ِعقَػة( »2610يف حديث رقؿ ) ذكره وكذلؽ  (:330/ص10)ج« الض 

يا غالم! مـ أكا؟ فؼال: أكت رسقل اهلل، فؼال لف: بارك اهلل فقؽ- ثؿ إن »حديث: 

 «-الغالم لؿ يتؽؾؿ بعدها

ا- أخرجف ابـ جؿقع يف  قال األلباين: (، 354)ص« معجؿف»َضعقػ جدًّ

حدثـل العباس »قال: « التاريخ»، والخطقب يف «الدٓئؾ»ومـ صريؼف البقفؼل يف 

بـ محبقب بؿؽة، حدثـا أبل، حدثـل جدي شاصقكة بـ طبقد، حدثـل معرض 

 --«بـ طبقد اهلل القؿامل، طـ أبقف طـ جده قال: حججت حجة القداع--

ا، مسؾسؾ بالضعػاء والؿجفقلقـ: قال األلباين:  وهذا إسـاد َضعقػ جدًّ

اًل: أبق الػضؾ «: »--- الؾسان»العباس بـ محبقب قال الحافظ يف  أو 

الؿعروف بـ)ابـ شاصقكة( بصري إصؾ سؽـ جدة، قال مسؾؿة بـ قاسؿ: 
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 «-ضعقػ الحديث ٓ يؽتب حديثف وكان لل صديًؼا

لؿ أجد لف » «:الؿعجؿ»دمري فؼال يف تعؾقؼف طؾك وأما الدكتقر طؿر ت

 !! اكتفك-وكؿ لف مـ مثؾ هذا الـػل «!ترجؿة

مـ » :(10/331« )الضعقػة»مـ  (2613يف حديث رقؿ ) -أيًضا-ذكره و

ڃ ڃ  ﴿جؿقع صاطتف:  فؼد أدى إلك اهلل  غزا غزوة يف سبقؾ اهلل 

 «-[01الؽفػ:] ﴾ڃ چ چ چچ

( مـ 366)ص« معجؿف»مقضقع- أخرجف ابـ جؿقع يف  قال األلباين:

 صريؼ الؼاسؿ بـ هبرام طـ قتادة طـ أكس مرفقًطا بف-

« الؿجروحقـ»هذا مقضقع، آفتف الؼاسؿ هذا، قال ابـ حبان يف  قؾت:

الؼاسؿ بـ هبرام أبق هؿدان شقخ كان طؾك الؼضاء بـ)هقت( يروي (: »2.214)

 «-عجائب ٓ يجقز آحتجاج بف بحالطـ أبل الزبقر ال

البـ ماجف يف « الؿعجؿ»والحديث طزاه الدكتقر طؿر تدمري يف تعؾقؼف طؾك 

)الجفاد(! وهذا كذب طؾك ابـ ماجف سببف الجفؾ بفذا العؾؿ، فنن الذي طـد ابـ ماجف 

( مـ رواية جؿع مـ الصحابة 0061يف الباب الؿشار إلقف إكؿا هق حديث آخر برقؿ )

ؿ رهَ دِ  ؾِّ ف ذلؽ فؾف بؽُ يف وْج  اهلل وأكػَؼ  ف يف سبقؾِ ـ غزا بـػِس ومَ »ـفؿ أكس. وفقف: لقس م

 «.[061البؼرة:] ﴾ک ک ک گگ ﴿رهؿ، ثؿ تال هذه اآلية: ػ دِ سبع مئة ألْ 

 (، وغقره.3820« )الؿشؽاة»ومع ذلؽ فنسـاده ضعقػ كؿا يف 
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 كؿ لف مـ تخالقط سبؼ بقان بعضفا!فتلمؾ كؿ يف هذا العزو مـ تخؾقط! و

مـ » (:10/331« )الضعقػة»( مـ 2612وقال األلباين يف حديث رقؿ )

لؿ يرطق طـد الشقب، ولؿ يستح مـ العقب، ولؿ يخش اهلل بالغقب، فؾقس هلل 

 :«طزوجؾ فقف حاجة

 (-375)ص« معجؿ الشققخ»مقضقع- أخرجف ابـ جؿقع يف 

قلف يف تعؾقؼف طؾك ترجؿة الشقخ وأما الدكتقر تدمري فؾؿ يزد طؾك ق

 «!ولؿ أجد لف ترجؿة»الحؾبل هذا: 

وهذا مؿا يدل الباحث طؾك أن الرجؾ ال معرفة طـده بعؾؿ الجرح 

ح راوًيا لحديث ما ولق كان كذاًبا، وكؾ ما  والتعديؾ، وما أذكر أين رأيتف جر 

ر مرفقًطا. ذكره الديؾؿل بال سـد طـ جاب»صـعف يف تخريج هذا الحديث أكف قال: 

 («.013« )تؿققز الطقب مـ الخبقث»

لؾسخاوي « الؿؼاصد الحسـة»تابع فقؿا قال ألصؾف « التؿققز»وصاحب 

قال »( إال أكف قال: 0611« )كشػ الخػاء»(، وتبعفؿا العجؾقين يف 1100رقؿ )

 اكتفك- «!ابـ الػرس: ضعقػ

 وغقر ذلؽ مـ الفػقات وإخطاء وإوهام طػا اهلل طـف-

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :ًضاوأي*  ( طـد 293.ص14)ج« الضَّ

يا أبا هريرة! أٓ أدلؽ طؾك كـز مـ كـقز الجـة؟ ٓ حقل »تعؾقؼف طؾك حديث: 
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 «-وٓ ققة إٓ باهلل، ٓ مؾجل وٓ مـجا مـ اهلل إٓ إلقف

 مـؽر بزيادة: )ٓ مؾجل---(-

(، والحاكؿ 295.358« )طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف الـسائل يف 

(، والطقالسل يف 1.444.659« )شعب اإليؿان»(، والبقفؼل يف 1.517)

 4.6) ,أيًضا,(، والبزار 525و 2.359(، وأحؿد )322.2456« )مسـده»

(، ومـ صريؼف الذهبل 3.1545.1636« )الدطاء»(، والطرباين يف 1.3589

طـ  ( كؾفؿ مـ صريؼ إسرائقؾ وأبل إحقص178 , 6.177« )التاريخ»يف 

:--- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أبل إسحاق طـ كؿقؾ بـ زياد طـ أبل هريرة قال: قال رسقل

 !ووافؼف الذهبل«! صحقح اإلسـاد» :فذكره- وقال الحاكؿ

 :كذا قآ- ويدفعف أمران

 -,وهق: السبقعل,اختالط وطـعـة أبل إسحاق  أحدهؿا:

الؿخالػة لعبد الرحؿـ بـ طابس قال: سؿعت كؿقؾ بـ زياد بف،  واآلخر:

 .إلخ« ٓ مؾجل---»ون ققلف: د

الرحؿـ  ثـا سؾقؿان بـ داود: أكا شعبة طـ طبد (:0/202أخرجف أحؿد )

أحسبف يؼقل: أسؾؿ طبدي »ابـ طابس قال: سؿعت كؿقؾ بـ زياد بف، وزاد: 

 .( مـ صرق طـ شعبة بف ولؿ يشؽ1633وأخرجف الطرباين )«- واستسؾؿ

د صحقح، والزيادة ثؼة مـ رجال الشقخقـ، فالسـ وابـ طابس هذا:
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الؿذكقرة قد تابعف طؾقفا طؿرو بـ مقؿقن طـ أبل هريرة دون أي شؽ، وهق 

 (-1528« )الصحقحة»مخرج يف 

الرحؿـ بـ  وقد خقلػ شعبة مـ جابر بـ الحر الجعػل طـ طبد

 (-2.351« )إمالل»أخرجف الشجري يف  .طابس--- بف، مثؾ رواية أبل إسحاق

«: الؿقزان»، لؿ يزد الذهبل طؾك ققلف يف وجابر هذا: غقر معروف قؾت:

 «-قال إزدي: يتؽؾؿقن فقف»

فؿثؾف مخالػتف مردودة مـؽرة، وٓسقؿا إذا كان الؿخالػ شعبة بـ 

( مـ صريؼ جابر هذا 2.535الحجاج جبؾ الحػظ- ثؿ رأيت أحؿد قد أخرجف )

 دون الزيادة-

رواية هشام وأصؾ هذه الزيادة مؼطقع مـ ققل مؽحقل التابعل، جاء يف 

 :بـ الغاز طـف طـ أبل هريرة مرفقًطا كحق حديث الرتجؿة بتؼديؿ وتلخقر- وفقف

قال مؽحقل: فؿـ قال: ٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل، وٓ مـجا مـ اهلل إٓ إلقف، »

(، 3596أخرجف الرتمذي )«- كشػ طـف سبعقـ باًبا مـ الضر، أدكاهـ الػؼر

 «-قل لؿ يسؿع مـ أبل هريرةحديث لقس إسـاده بؿتصؾ، مؽح» :وقال

ومـ هذا التخريج والتحؼقؼ يتبقـ لؿـ وقػ طؾك تخريج الحافظ  قؾت:

 :الؿـذري لؾحديث أكف لؿ يؽـ مسدًدا فقف، فنكف

( مـ رواية الرتمذي هذه، 2.255« )الرتغقب»ساق الحديث يف  أواًل:
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، ورفَ ورواه الـسائل، والبزار »وكؼؾ طـف إطاللف إياه بآكؼطاع، ثؿ قال:  ًٓ ا: عَ مطق

 «!ورواهتؿا ثؼات يحتج هبؿ«- وٓ مؾجل مـ اهلل إٓ إلقف»

 !فسؽت طـ اختالط وطـعـة أبل إسحاق! ولؿ يتـبف لؿخالػتف ٓبـ طابس الثؼة!

 :غًثا طؾك إبالة، فؼالثؿ زاد ِض 

ورواه الحاكؿ وقال: صحقح وٓ طؾة لف- ولػظف )ثؿ ساقف »ثؿ قال:  وثاكقًا:

ويف رواية » :، ثؿ قال«(الصحقحة»لذي لقس فقف الزيادة، والؿخرج يف بالؾػظ الصحقح ا

فذكر حديث الرتجؿة، فلوهؿ « قال: يا أبا هريرة! أٓ أدلؽ--- ,أيًضا,لف وصححفا 

 !,كؿا ذكركا يف التخريج,أهنا مـ غقر صريؼ الـسائل والبزار، وهل هل 

بعد أن ,( 99 , 1.98 5« )الؿجؿع»وكحقه يف التخؾقط ققل الفقثؿل يف 

ًٓ : »,ساق حديث الرتجؿة يف حديث مطقل طـ أبل هريرة رواه البزار مطق

«- هؽذا، ومختصًرا، ورجالفؿا رجال الصحقح، غقر كؿقؾ ابـ زياد، وهق ثؼة

 .وفاتف طزوه ٕحؿد

ووجف الخؾط يتبقـ لؽ إذا طرفت أكف يعـل بالؿختصر رواية البزار )رقؿ 

، التل لقس فقفا الزيادة، ورواها الحاكؿ ( مـ رواية شعبة طـ ابـ طابس3588

 كؿا ذكرت يف ثاكًقا!

وجفؾ هذه الحؼائؼ كؾفا الؿعؾؼقن الثالثة، والؿدطقن التحؼقؼ، فققػقا 

( فققػقا مققًػا 2.433« )الرتغقب»يف تعؾقؼفؿ طؾك صبعتفؿ الحسـاء )!( لـ
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، حسـ»بؼقلفؿ:  ,كعادهتؿ الغالبة,، فصدروا الحديث ,أكصاف حؾقل,وسًطا 

 !!!وكؼؾقا فقف ققل الفقثؿل، وتصحقح الحاكؿ والذهبل« رواه---

ولقس يف كالمفؿ التحسقـ الؿدطك، وقد طرفت مـ التحؼقؼ، أكف لقس إٓ 

ما هق صحقح ثابت، أو ضعقػ مـؽر- وهؽذا يسرت مدطق العؾؿ جفؾفؿ بؿثؾ 

 !هذا التقسط الذي يـايف القاقع

مـ تخالقط أبل إسحاق السققعل، « جل---ٓ مؾ»يبدو لل أن زيادة:  ثؿ إكـل أققل:

فؼد رواها قبؾ اختالصف يف حديث )ما يؼال إذا أتك فراشف(، كذلؽ رواه طـف الثقري 

وشعبة أكف سؿع الرباء، فؾؿا حدث بف بعد آختالط، اختؾطت طؾقف بحديث الرتجؿة، 

لؿجؾد وأدخؾفا يف حديث أبل هريرة! وإكؿا هل يف حديثف طـ الرباء، وهق مخرج يف ا

 .(، وقد صدر والحؿد هلل2889« )الصحقحة»السادس مـ 

الدكتقر « تاريخ الذهبل»وقد خؾط يف تخريج الحديث معؾؼ آخر، وهق محؼؼ 

وأحؿد، دون  -إال الـسائل-« الســ»)تدمري(، فؼد طزا حديثف لؾشقخقـ وأصحاب 

 !!جؿقًعا أن يستثـل الزيادة، فلوهؿ الؼراء أكفا صحقحة، وأكفا طـدهؿ

وإن مـ غرائبف أكف طزاه ألحؿد يف أكثر مـ طشريـ مقضًعا بلرقامفا 

وأجزائف مـف، وفقفا ما لقس مـ حديث أبل هريرة ودون أن يـبف طؾك ذلؽ، فؽلن 

 -الؿؼصقد تسقيد السطقر وتؽثقرها، ولقس التحؼقؼ! واهلل الؿستعان

* * *
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 (1)اىٍِفً أخٍس فؤاد ـتس: اىسنتٔر

ِعقَػة»يف  $ذكره األَْلَباكِل   (:112/ص3)ج« الض 

إذا َخِػقت الخطقئة لؿ يضر إٓ » (:1610طـد تعؾقؼف طؾك حديث )

 «-صاحبفا، فنذا ضفرت فؾؿ تغقَّر ضرت العامة

: ٕن فقف مروان بـ سالؿ «العؼقبات»رواه ابـ أبل الدكقا يف « مقضقع»

اه مرتوك ورم«: »التؼريب»الغػاري وهق يضع الحديث، وأشار الحافظ يف 

 «-الساجل وغقره بالقضع

( ساكًتا 75)ص« السقاسة الشرطقة»وقد أورده شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف 

طؾقف دون أي تخريج لقغرت بف وبرمز السققصل، طؾك أن رمقز السققصل يف 

« صحقح الجامع»ٓ يقثؼ هبا ٕسباب ذكرهتا يف مؼدمة « الجامع الصغقر»

 «-ضعقػ الجامع»و

                                           

هـ(، وكشل 1359فماد طبد الؿـعؿ أحؿد طبد اهلل طبد الرحقؿ قـاوي، ولد يف اإلسؽـدرية سـة ) (1)

وتدرج هبا حتك درجة  هبا، وتخرج مـ كؾقة الحؼقق بجامعة اإلسؽـدرية، وطقـ بالـقابة العامة

مستشار، تؿ اكتدب لؾتدريس بجامعة قسـطقـة بالجزائر، ثؿ خبقًرا لؾبحقث اإلسالمقة برئاسة 

قسؿ الؼضاء  ,الؿحاكؿ الشرطقة بدولة قطر لؿدة خؿس سـقات، ثؿ أستاًذا بؽؾقة الشريعة 

ؾعؾقم إمـقة سـة، ثؿ أستاًذا بجامعة إمقر كايػ ل 15بجامعة أم لؼرى بؿؽة الؿؽرمة لؿدة 

 طاًما حتك أن- )مختصرة مـ سقرتف الذاتقة(- 11بالرياض لؿدة 
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 (82)ص (1)«األمثال»الدكتقر فماد يف تعؾقؼف طؾك واغتر برمز السققصل 

وطؾك الرغؿ مـ كؼؾف طـ الفقثؿل إطاللف إياه « ضعقػ»فقصػ الحديث بؼقلف: 

 بؿروان الؿرتوك وتعؿقتف حؽؿل طؾك الحديث بالقضع-

ففق لقس مقضقًطا وٓ » وقال: $رد طؾك ذلؽ كؾف بسؽقت ابـ تقؿقة 

 «!!شديد الضعػ

إمثال »ـعؿ أحؿد حؼؼ كتًبا، ومـفا كتاب الؿ والدكتقر فماد طبد

 -هـ(455لؾؿاوردي الؿتقىف سـة )« والحؽؿ

فؼد » (:2وقال يف تؼدمة الؽتاب الطبعة األولك بعد خطبة الحاجة )ص

لؾؿاوردي مـذ قرابة خؿس طشرة « إمثال والحؽؿ»ضفرت الطبعة إولك مـ 

ػة خاصة، وقد ضفرت سـة، وتؾؼتفا إمة بالؼبقل بصػة طامة، وإدباء بص

خالل هذه الؿدة مـ دواويـ السـة الؽثقر مؿا أطان الؿحؼؼ طؾك بذل مزيد مـ 

ْقخ محؿد  الجفد يف طزو إحاديث وبقان درجتفا، واستػاد مـ كؼد العالمة الشَّ

 «-كاصر الديـ إَْلَباكِل لف، ورحؿ اهلل امرأ أهدى إلل طققبل

ِعقَػةا»يف  $ذكره إَْلَباكِل  وأيًضا:*   (:143,145.ص5)ج« لضَّ

 «-إذا أراد اهلل بعبد خقًرا جعؾ لف واطًظا مـ كػسف يلمره ويـفاه» حديث:

                                           

ٕبل الحسـ طؾل بـ محؿد بـ محؿد بـ حبقب البصري البغدادي، « إمثال والحؽؿ»كتاب  (1)

هـ(، تحؼقؼ ودراسة: الؿستشار الدكتقر فماد طبد الؿـعؿ  455الشفقر بالؿاوردي )الؿتقىف: 

الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، الطبعة: إولك،  ,لقصـ لؾـشر، الرياض أحؿد، صبعتف: دار ا

 م- 1999 ,هـ  1425
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(، وهذا إسـاد 93)ص« مسـد الػردوس»أخرجف الديؾؿل يف « ضعقػ»

 «-الؾسان»ضعقػ، آفتف الؼاسؿ بـ أبل صالح هذا، فقف كالم أورده الحافظ يف 

ثؿ رأيت ؾة أخرى، أٓ وهل الققػ- أضػ إلك ذلؽ ط :$قال األَْلَباكِل 

لؾؿاوردي قد  «األمثال والحؽؿ»الؿـعؿ أحؿد يف تعؾقؼف طؾك  الدكتقر فماد طبد

( مؼؾًدا يف ذلؽ لؾعراقل يف تجقيده إلسـاده، مع أكف كؼؾ 49حسـ الحديث )ص

 (-429« )ضعقػ الجامع الصغقر»تضعقػ العجؾقين إياه وتضعقػل أكا يف 

 طؾك أن الدكتقر ٓ يزيد طؾك كقكف مجرد قؿاش كؼال!وهذا مؿا يدل الؼارئ 

ِعقَػة»وسقليت لف أمثؾة أخرى- اكظر إلك   (-2864الحديث رقؿ )« الضَّ

فؾؿ تزد طؾك كؼؾ تجقيد العراقل إلسـاده كؼاًل « الجامع الؽبقر»وأما لجـة 

قال الحافظ العراقل وغقره: «: فقض الؼدير»طـ الؿـاوي، وكص كالمف يف 

 «-الؿغـل»كذا جزم بف يف « قدإسـاده ج»

يف كالم الؿـاوي « الؿغـل»وقد تبادر إلك ذهـ الدكتقر فماد أن الؿؼصقد بـ

 !يف الػؼف الحـبؾل ٓبـ قدامة الؿؼدسل« الؿغـل»هذا إكؿا هق كتاب 

إن الحافظ العراقل وغقره قرر أن إسـاده  وقال الؿـاوي: فؼال الدكتقر:

 !!«!فقض الؼدير«- »الؿغـل» جقد، وكذلؽ جزم بف ابـ قدامة يف

الذي تؼدم الـؼؾ طـف، فنن اسؿف الؽامؾ: « تخريج اإلحقاء»وإكؿا الؿراد بف كتابف 

 «!الؿغـل طـ حؿؾ إسػار يف إسػار يف تخريج ما يف اإلحقاء مـ إخبار»
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ِعقَػة»يف « الؿجؾد السادس»وذكره األَْلَباكِل يف   (:312-310)ص« الض 

إكؿا بعثُت فاتًحا خاتًؿا، وأططقت » (:0863ديث )طـد تعؾقؼف طؾك ح

 وهق مـؼطع بقـ أبل قالبة وطؿر-« ضعقػ»الحديث، وهق « جقامع الؽؾؿ---

الؿـعؿ أحؿد يف تعؾقؼف طؾك  كؿا اغتر بذلؽ الؿستشار الدكتقر فماد طبد

فؼال تعؾقًؼا طؾك الحديث: فؼد ذكره الؿاوردي  لؾؿاوردي« األمثال والحؽؿ»

طـ « مسـده»حسـ رواه أبق يعؾك يف »(، فؼال: 35ػظ ابـ طباس )صمختصًرا بؾ

 .«ابـ طؿر

 ويف هذا التخريج طؾك إيجازه أخطاء: (:312-313قال األَْلَباكِل )ص

دون أن يبقـ وجفف أو أن يـؼؾف طـ أحد طـ أهؾ العؾؿ « حسـ» ققلف: -

 مؿـ يقثؼ بؿعرفتف هبذا الػـ!

ـف دون أن يرده بحجة تربر طدم الؿعارض لتحسق« التضعقػ»كؼؾف طـل  ,

 اطتؿاده طؾقف!

جعؾف الحديث طـ ابـ طؿر طـد أبل يعؾك والبقفؼل، وهق خطل مزدوج،  ,

فنن ابـ طؿر ٓ طالقة لف مطؾًؼا هبذا الحديث، وإكؿا هق طـ أبقف طؿر طـد أبل 

 يعؾك، وطـ أبل قالبة مرساًل طـد البقفؼل-

الؿـعؿ يف هذه إخطاء  طبدوإكؿا وقع الدكتقر فماد أحؿد  الخالصة:

وتبصر وتحؼقؼ، فنكف اغرت بؿا وقع يف متـ  لتسرطف يف الـؼؾ واإلكثار مـف دون تلنٍّ 



 
ث»يف  288

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 لؾؿـاوي يف تخريج الحديث- اكتفك-« فقض الؼدير»

ِعقَػة»يف  ,أيًضا,ذكره إَْلَباكِل  وأيًضا:*   (:365,366.ص5)ج« الضَّ

د مـ خشقة اهلل تحاتت طـف إذا اقشعر جؾد العب» يف تعؾقؼف طؾك حديث:

 «-ذكقبف كؿا يتحات طـ الشجرة القابسة ورقفا

وطـف « الػقائد»رواه أبق بؽر الشافعل يف « ضعقػ» قال األَْلَباكِل:

 ، وهق إسـاد ضعقػ، ولف طؾتان:«التػسقر»والبزار والقاحدي يف « الخطقب»

 جفالة أم كؾثقم، فنهنؿ لؿ يرتجؿقها- ,

 الحؿقد الحؿاين قال الحافظ: حقك بـ طبدويحقك الحؿاين وهق ي ,

 «-حافظ إٓ أهنؿ اهتؿقه بسرقة الحديث»

(، وقال الؿـاوي 4.128أشار الحافظ الؿـذري إلك تضعقػ الحديث )

 «-ضعقػ»وقال الفقثؿل:  «-ضعقػ»وقال العراقل:  «-ضعقػ«: »الػقض»يف 

 ءلؿ يعبل بشلكؾ هذه إققال مـ همٓء إئؿة الـؼاد  :$قال األَْلَباكِل 

حسـ: أخرجف »فؼال:  (82)ص« األمثال»مـفا الدكتقر فماد يف تعؾقؼف طؾك 

ْقخ يف  ،البقفؼل  ---««الرتغقب والرتهقب»و« الثقاب»وأبق الشَّ

ومع أن هذا التحسقـ ٓ وجف لف مـ حقث الصـاطة الحديثقة، وإكؿا هق 

أكف ضعػف كؿا تحسقـ بالفقى، فنكف يقهؿ أكف مـ الحافظ الؿـذري، والقاقع 

َـّ ُسـَّة سقئة يف  سبؼ، ولؼد بدا لل مِـ تتبعل لتعؾقؼاتف طؾك الؽتاب الؿذكقر أكف س
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التعؾقؼ طؾك إحاديث، أٓ وهل آطتؿاد طؾك التحسقـ العؼؾل، فؿا أشبفف 

 بالؿعتزلة! اكتفك-

ويف هذا الصدد كذكر ما ذكره الدكتقر  :-العبد الػؼقر إلك طػق ربف-قؾت 

طؾك (: »283,284)ص« تقثقؼ الـصقص وضبطفا»الؼادر يف كتابف  مقفؼ طبد

الؿحؼؼ الحذر الشديد مـ إخطاء والتحريػات الؿطبعقة، وما أكثرها! وأن 

يتعاقد مع الـاشر بآلتزام التام بالتصحقح وطدم كشر الؽتاب إٓ بعد التصحقح 

ت، فؽؿ مـ التام، وأن يؼاضقف يف حالة طدم آلتزام بالتصقيبات والتصحقحا

 «-كتاب ضاع فقف جفد الؿحؼؼ بسبب إخطاء الؿطبعقة!

لألسػ » ومؿا ذكره يف هامش تعؾقؼف طؾك األخطاء والتحريػات الطباطقة:

الشديد، أصبح الـاشرون تجاًرا-- ٓ يفؿفؿ العؾؿ ودقة إماكة العؾؿقة، فؽؿ مـ 

ؿحؼؼ كتاب كشروه ولؿ يؾتزمقا بتصحقحات الؿحؼؼ! وتراهؿ يعتذرون لؾ

بلطذار تاففة، وهذا ما ابتؾقـا بف، وهق مرض الطباطة والـشر يف وقتـا الحاضر، 

 «-فنكا هلل وإكا إلقف راجعقن

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين وكذلؽ   312و 311.ص12)ج« الضَّ

الدكقا دول، فؿا كان مـفا لؽ (: »5636رقؿ )قؼف طؾك حديث ( طـد تعؾ313و

مـفا طؾقؽ لؿ تدفعف بؼقتؽ، ومـ اكؼطع رجاؤه  أتاك طؾك ضعػؽ، وما كان

 «-فؿات اسرتاح بدكف، ومـ رضل بؿا رزقف اهلل قرت طقـف

« الؿـتؼك مـ الؿجالسة»أخرجف الديـقري يف « مقضقع» :$قال األلباين 
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مخطقصة حؾب( مـ صريؼقـ، طـ الحسقـ بـ مقسك طـ أبقف مقسك بـ  ,24.2)

ل بـ الحسقـ طـ أبقف طـ طؾل بـ أبل جعػر طـ جعػر بـ محؿد طـ أبقف طـ طؾ

صالب مرفقًطا، وهذا مقضقع، ولعؾ الؿتفؿ بف هق الديـقري كػسف، واسؿف أحؿد 

وهق طـدي مؿـ كان »بـ مروان، فؼد قال الدارقطـل فقف بعد أن اهتؿف بحديث آخر: 

 «-يضع الحديث

 «-ومشاه غقره» قال الذهبل:

وٓ أورده الشقعة يف كتبفؿ،  ،والحسقـ بـ مقسك لؿ أطرفف قال األلباين:

، ٓ يف الؼسؿ إول «رجالف»يف  ,أيًضا,، والحؾل «رجالف»كالـجاشل يف 

الخاص فقؿـ اطتؿد طؾك روايتف، وٓ يف الؼسؿ الثاين فقؿـ تركت روايتف، 

 فقؿؽـ أن يؽقن هق أفة، واهلل أطؾؿ-

ل ( مـ صريؼ طؾ69)ص« إمثال والحؽؿ»والحديث أورده الؿاوردي يف 

وهق مؿا فات الؿعؾؼ طؾقف الدكتقر فماد بـ الحسقـ طـ أبقف طـ جده بف! 

 «!لؿ أقػ طؾقف» الؿـعؿ أحؿد فؼال: طبد

ِعقَػة»وكذلؽ الحديث الذي ذكره إلباين يف  رقؿ  (12.311) «الضَّ

الـاس كشجرة ذات جـل، ويقشؽ أن يعقدوا كشجرة ذات شقك--- (: »6537)

 وهقضعقػ-«- الحديث

( 3.152« )الؿطالب العالقة»والحديث طزاه الحافظ يف  باين:قال األل

كشػ »ٕبل يعؾك وسؽت طـف هق والؿعؾؼ طؾقف إطظؿل! وطزاه العجؾقين يف 
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 ( لؾديؾؿل، ولؿ أره يف الـسخة الؿصقرة التل طـدي، 2.327« )الخػاء

فال أدري مـ أيـ أخذ الدكتقر فماد ثؿ إن العجؾقين سؽت طـف أيًضا، 

لؾؿاوردي « الحؽؿ واألمثال»ؿ تصديره إياه بؼقلف يف تعؾقؼف طؾك الؿـع طبد

 «.ضعقػ(: »61)

 ولؿ يـؼؾف طـ أحد وال بق ـ سبب الضعػ!

ِعقَػة»قال األلباين يف و  (:303/ص10)ج« الض 

خقر العؾؿ ما » طؾك حديث:« األمثال»أما ققل الدكتقر فماد الؿعؾؼ طؾك 

 «-ل يف الؼؾب القؼقـكػع، وخقرالفدي ما اتبع، وخقر ما ألؼ

 «-دون جؿؾة الؼؾب( »83)ص« إمثال»أورده الؿاوردي يف 

«---«- شعب اإليؿان»أخرجف البقفؼل يف  :حسـ» فؼقل الؿعؾؼ الدكتقر فماد:

 فقف مالحظات:

تحسقـف إياه مجرد دطقى، ومؿـ ٓ مؿارسة لف يف هذا العؾؿ!  األولك:

 وٓسقؿا وقد طرفت ضعػ إسـاد الؼضاطل-

(، 275)ص« إسعاف الطالب»كؼؾف طـ « شعب اإليؿان»طزوه لـ كقة:الثا

فالرمز فقف: « شعب اإليؿان»، وأما «الســ»والذي فقف: )هؼ( أي: البقفؼل يف 

فؾؿ أره! وكذلؽ فتشت طـف « الســ»)هب(، طؾك أكـل بحثت طـف يف مظاكف مـ 

ـف فؾؿ أطثر ويف الؿجؾد الثاين الؿصقر م« الشعب»يف الجزء إول الؿطبقع مـ 
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 طؾقف لؾـظر يف إسـاده!!

وهق الغالب ,إن كان إسـاده إلك طؼبة مـ الطريؼ التل ساقفا الؿاوردي  الثالثة:

يف  ,أيًضا,فػقفا جفالة أيًضا، ٕن مصعب ـب مـظقر لؿ أجد لف ترجؿة  ,طؾك الظـ

 لف- اكتفك-« الضعػاء»، و«ثؼات ابـ حبان»شلء مـ كتب الرجال، ومـفا 

ِعقَػة»باين يف وقال إل ( طـد تعؾقؼف طؾك 326,339ص .11ج« )الضَّ

مـ لؿ يعرف فضؾ كعؿة اهلل طؾقف إٓ يف مطعؿف ومشربف فؼد : »(5643) حديث

 «:طؾؿف ودكا طذابف قصر

ا» (، والخطقب يف 5.1922« )الؽامؾ»أخرجف ابـ طدي يف « َضعقػ جدًّ

 (-6.53« )التاريخ»

( بنيراده الحديث بصقغة الجزم، قال: 85)ص« أمثالف»وقد أساء الؿاوردي يف 

ولؿ يخرجف الؿعؾؼ طؾقف الدكتقر فماد بشلء إال بؼقلف: «- روى هشام ـب طروة---»

ـ أبل صالب 134« )الزهد»أورده ابـ حـبؾ يف »  «!!ڤ(، وكسبف إلك طؾل ب

 وهذا خطل مـ وجقه:

 أكف لقس طـ طؾل، بؾ أبل الدرداء! أواًل:

 مقطظة لف، ولقس مرفقًطا- أكف مقققف طؾقف يف ثاكًقا:

 إسـاده مـؼطع بقـ الحسـ وأبل الدرداء- ثالًثا:
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وهذا الحديث مـ األدلة الؽثقرة طؾك أن الدكتقر قصقر الباع يف تخريج 

اطتؿاده يف ذلؽ طؾك  -ؾأو طؾك األقؾ ُج -األحاديث ومعرفة مصادرها، وكؾ 

 ! اكتفك-غقره مـ الؿخرجقـ والؿحؼؼقـ

ِعقَػةا»يف  وقال إلباين تعؾقؼف طؾك  طـد (329 ,328.ص12)ج« لضَّ

 «:لف الحقاء شعبة مـ اإليؿان، وٓ إيؿان لؿـ ٓ حقاء: »(5644) حديث

 (-87)ص« إمثال»أورده الؿاوردي يف  باصؾ مـؽر-

(، وغقره، 3/120« )صحقح الجامع»طزا الدكتقر فماد الشطر األول مـف لى

ؿا هل طادتف يف األحاديث العزيزة وأما الشطر الثاين فؾؿ يتعرض لف بذكر ك

 ! اكتفك-الغريبة

تعؾقؼف طؾك  ( طـد5648( )12.334« )الضعقػة» وقال إلباين يف

 «-ضعقػ«: »الحؾؿ والتمدة مـ الـبقة، ومـ طجؾ فؼد أخطل»حديث: 

 ( معؾًَّؼا، وهق إسـاد مرسؾ ضعقػ-151)ص« إمثال»ذكره الؿاوردي يف 

 تقر فماد بشلء، إال أكف ذكر حديثقـ آخريـ:والحديث لؿ يتؽؾؿ طؾقف الدك

الؼصد والتمدة وحسـ السؿت جزء مـ خؿسة وطشريـ جزًءا مـ » أحدهؿا:

رواه مالؽ بالًغا، ومع ذلؽ حسـف الدكتقر! ومع مخالػتف يف طدد إجزاء «- الـبقة

السؿت الحسـ والتمدة وآقتصاد جزء مـ أربعة وطشريـ جزًءا مـ »لحديث: 
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 بنسـاد حسـ-« الػقائد»، والؿخؾص يف ,وحسـف,خرجف الرتمذي أ«- الـبقة

 «-ضعقػ الجامع»وطزاه لـ«- كاد الحؾقؿ أن يؽقن كبقًّا» واآلخر:

ِعقَػة»وهق مخرج يف  (، ولؿ يذكر لف شاهد، وأقرب شلء 4585« )الضَّ

وإسـاده حسـ كؿا بقـتف «- التلين مـ اهلل، والعجؾة مـ الشقطان: »ملسو هيلع هللا ىلصإلقفا ققلف 

 (-1795« )لصحقحةا»يف 

 

* * *
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ذ اىفاطو/ٌدٍس ظف٘س ـٍص إدرٗط ْ٘
َّ
 (1)اىؼ

ْقخ إَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ذكره الشَّ  (1629رقؿ ) (133,134.ص4)ج «الضَّ

 :«ففالَّ بِؽًرا تعضفا وتعضؽ»طـد تعؾقؼف طؾك حديث: 

مـ صريؼ داود بـ « تحريؿ الـرد والشطركج والؿالهل»أخرجف أجري يف 

ن طـ مالؽ بـ مغقل طـ الربقع بـ كعب بـ أبل كعب طـ كعب بـ الزبرقا

 مالؽ قال:---

ا، آفتف داود بـ الزبرقان وهق مرتوك-  وهق إسـاد َضعقػ جدًّ

والربقع بـ كعب بـ أبل كعب، هؽذا يف كسختل،  :$قال األَْلَباكِل 

ده وأصؾفا مؿا ٓ تطقلف أن يدي ٕكظر هؾ الخطل مـف أو مـ كاسخفا، فؼد أور

الجرح »(، وابـ أبل حاتؿ يف 2.1.248« )التاريخ الؽبقر»البخاري يف 

 «-ربقع بـ أبل بـ كعب إكصاري»( هؽذا: 1.2.454« )والتعديؾ

 «-ويؼال: ربقع بـ كعب بـ طجرة» زاد ابـ أبل حاتؿ:

وذكر أكف روى طـ أبقف، ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل غقر أن البخاري 

 «-اهلل مقسك بـ دهؼان: يؼقلقن: تغقر بلخرة دوقال أبق طب»قال: 

                                           

 لمجري-« تحريؿ الـرد والشطركج والؿالهل»محؿد سعقد طؿر إدريس، محؼؼ كتاب  (1)
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 ومقسك هذا لؿ يذكرا سقاه راوًيا طـ الربقع بـ أبل- قال األلباين:

بتحؼقؼ محؿد بـ « تحريؿ الـرد»ثؿ وقػت طؾك الـسخة الؿطبقطة مـ 

فقجدهتا مطابؼة لألصؾ الذي كؼؾت طـف، ولؽـ الؿحؼؼ لؿ يـتبف  (1)سعقد

مع أكف طزاه إلقفؿا، وادطك أن « الجرح»و« لتاريخا»لؾػرق بقـفا وبقـ ما يف 

 البخاري سؽت طـف! وقد طرفت أكف ذكر أكف تغقر!

فالربقع هذا هق طؾة الحديث ٓضطراب الرواة يف كسبف الؿـبئ طـ جفالتف، 

 وٓسقؿا وكان تغقر بلخرة- اكتفك-

ْقخ الػاضؾ.محؿد سعقد طؿر إدريس كتاب الحافظ أبل  قؾت: حؼؼ الشَّ

وصبع الطبعة  هـ(365الؿتقىف سـة ) $ؿد بـ الحسقـ أجري بؽر مح

م برئاسة إدارة البحقث العؾؿقة بالؿؿؾؽة العربقة  1982هـ.1452إولك سـة 

ْقخ اإلمام طبد اهلل  العزيز بـ طبد السعقدية، والذي أوصك بطبع هذه الرسالة الشَّ

لؿ اإلسالمل، ، طؾك كػؼة الرئاسة وتقزيعفا طؾك جؿقع أكحاء العا$بـ باز 

ْقخ الؿحدث حؿاد إكصاري  يف تقجقف الـصح يف  $كؿا استػاد مـ الشَّ

 (-5إطداد هذه الرسالة، ولف القد الطقلك يف ذلؽ، كؿا ذكر يف مؼدمة رسالتف )ص

 ويتؾخص مقضقع الرسالة ومـفجف:

 دراسة شامؾة لؾـرد والشطركج وإغاين والؿعازف وسائر الؿالهل يف اإلسالم-

                                           

هـ(، دراسة وتحؼقؼ واستدراك: 365لمجري )الؿتقىف: « تحريؿ الـرد والشطركج والؿالهل» (1)

 م- 1982 ,هـ  1452ريس، الطبعة: إولك، محؿد سعقد طؿر إد
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وتحؼقؼ لتحريؿ الـرد والشطركج والؿالهل، ودراسة أحاديث دراسة 

 إغاين والؿعازف وسائر الؿالهل-

( 1/082« )إغاثة الؾفػان»يف  $وبفذه الؿـاسبة كـؼؾ ما ذكره ابـ الؼقؿ 

 (:1كؿا كؼؾ محؼؼ هذه الرسالة )ص

والذي شاهدكاه كحـ وغقركا وطرفـاه بالتجارب أكف ما ضفرت الؿعازف »

ق يف ققم وفشت فقفؿ واشتغؾقا هبا إٓ سؾط اهلل طؾقفؿ العدو، وُبؾقا وأت الؾف

 «-بالؼحط والجدب ووٓة السقء

مجؿقطة الرسائؾ »كؿا يف  $وقال شقخف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة 

والؿعازف: هل خؿرة الـػقس، تػعؾ بالـػقس أطظؿ (: »5.151)ص« الؿـقرية

حؾ فقفؿ الشرك، ومالقا إلك  مؿا تػعؾ حؿقا الؽموس، فنذا سؽروا بإصقات

الػقاحش وإلك الظؾؿ، فقشركقن ويؼتؾقن الـػس التل حرم اهلل، ويزكقن، وهذه 

 «-الثالث مقجقدة كثقًرا يف أهؾ سؿاع الؿعازف

رتبت إحاديث » (:10)ص« تحريؿ الـرد»ومؿا ذكره محؼؼ الرسالة 

حديًثا، الؿؽرر  68كؾفا، وقد بؾغ مجؿقع إحاديث الـبقية وأثار مع الؿؽرر 

 «-حديًثا، مـفا واحد وطشرون حديًثا مرفقًطا 55وغقر الؿؽرر  18

 بعض الؿملػات التل أثرت الؿؽتبة اإلسالمقة، ومـفا: ,حػظف اهلل, ؼولؾؿحؼ

صالة الجؿاطة وأثرها يف الؿجتؿع »، «رسالة الؿسجد يف اإلسالم»
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، «ر والسبع الؿثاينإسعاف الؼاري إلك مقضع التشابف مـ آي الذك»، «اإلسالمل

لمجري، تحؼقؼ رسالة « تحريؿ الـرد والشطركج والؿالهل»تحؼقؼ ودراسة كتاب 

لإلمام  [23األحزاب:] ﴾ڻ ڻ ۀ ﴿الحؾؿ وإكاة يف إطراب ققلف تعالك: »

 )مخطقط(-« تخريج ودراسة أحاديث البسؿؾة»مخطقط، « السبؽل

يف طشرة أجزاء، « فة طؾؿاء البالداإلرشاد يف معر»ويحؼؼ أن كتاب 

 لؾحافظ الخؾقؾل، لرسالة الدكتقراه-

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*   (296.ص13)ج« الضَّ

مـ رأى معاهًدا فؼال: الحؿد هلل الذي »طـد تعؾقؼف طؾك حديث:  (6132)

 «-الـارلؿ يجؿع اهلل بقـف وبقـف يف  ملسو هيلع هللا ىلصفضؾـل طؾقؽ باإلسالم وبالؼرآن وبؿحؿد 

( مـ صريؼ يحقك بـ 3.981« )اإلرشاد»مقضقع- أخرجف الخؾقؾل يف 

حدثـا أبق طثؿان جابر بـ طثؿان السؿرقـدي، حدثـا أبق  ,وهق سؿرقـدي,بدر 

 مؼاتؾ: حدثـا شعبة طـ ثابت طـ أكس--- مرفقًطا-

هذا حديث ٓ يعرف بالبصرة مـ حديث شعبة وٓ مـ » قال الخؾقؾل:

ٓ مـ حديث سؿرقـد، والحؿؾ فقف طؾك الرواة الضعػاء حديث ثابت، ولقس إ

مـفؿ، وإكؿا يعرف مـ حديث طؿرو بـ ديـار قفرمان آل الزبقر طـ سالؿ طـ 

 الحديث-« مـ رأى مبتؾك---»قال:  ملسو هيلع هللا ىلصأبقف: أن الـبل 

لؼد كان إولك أن يسققف بتؿامف حتك يتبقـ الػرق بقـف وبقـ حديث  قؾت:

لحػاظ إكؿا يسقققن الطرف إول مـف الدال طؾك الرتجؿة، ولؽـف كذا طادة ا
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اء! وتؿامف  :سائره اطتؿاًدا طؾك معرفة الؼرَّ

الحؿد اهلل الذي طافاين مؿا ابتالك بف، وفضؾـل طؾك كثقر مؿـ خؾؼ »

 «-تػضقاًل، إٓ طقيف مـ ذلؽ البالء كائـًا ما كان ما طاش

ل هريرة وطؿرو بـ ديـار هذا ضعقػ، لؽـ لحديثف شاهد مـ حديث أب

لقس فقف: « لؿ يصبف ذلؽ البالء»بؾػظ:  ,أيًضا,مرفقًطا، رواه الرتمذي 

 «-..كائـًا-»

( تخريًجا طؾؿقًّا دققًؼا: 652« )الصحقحة»وهق مخرج مع حديث سالؿ يف 

 .فؾقراجعف مـ شاء

إن الحؿؾ فقف طؾك أبل مؼاتؾ شقخ  وكعقد إلك حديث الترجؿة ألققل:

القضع، فؼد كذبف ابـ مفدي وغقره، وقال أبق كعقؿ جابر بـ طثؿان: فنكف متفؿ ب

حدث طـ مسعر وأيقب وطبقد اهلل بـ طؿر »والحاكؿ وأبق سعقد الـؼاش: 

وكذ! «- ػكؾْ أحد التَّ «: »الؽـك.الؿقزان»وقال الذهبل يف «- بلحاديث مقضقطة

أبق مؼاتؾ السؿرقـدي: مؼبقل، مـ «: »كـك التؼريب»ووقع يف «- الؾسان»يف 

 «!ت الثامـة-

تبًعا ٕصؾف ,« الؾسان»وٓ أدري كقػ وقع لف هذا؟! فؼد ترجؿف يف 

ا، وذكر لف بعض الؿقضقطات التل اهتؿ هبا، وذلؽ  ,«الؿقزان» ترجؿة سقئة جدًّ

 (-1245، وتؼدم مـل أحدها برقؿ )«حػص بـ سؾؿ»تحت اسؿف 

ومـ ذلؽ تعؾؿ أن الحافظ الخؾقؾل لؿ يعرف حالف يف الرواية حقـ ترجؿف 
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مشفقر بالصدق والعؾؿ، غقر مخرج يف (: »3.975« )اإلرشاد»قلف يف بؼ

، سؿع هشام بـ طروة و---، وكان مؿـ يػتل يف أيامف، ولف يف العؾؿ «الصحقح»

 «-والػؼف محؾ، ُيعـك بجؿع حديثف

 لػظ حديث« اإلرشاد»لؼد اختؾط طؾك الدكتقر محؿد سعقد محؼؼ  تـبقف:

 ريرة الذي ذكرتف سابًؼا، فنكف لؿا ذكر تؿامطؿرو بـ ديـار... بؾػظ حديث أبل ه

كؿا طرفت مـ بقاين -حديث طؿرو؛ ذكره بؾػظ أبل هريرة، وبقـفؿا فرق كبقر 

 .-الؿتؼدم

 

* * *
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ذ اىسنتٔر  ْ٘
َّ
 اىؼ

 (1)$اهلل نب دْ٘غ  اىٍيم نب ـتس ـتس

ِعقَػة»يف  $ذكره إَْلَباكِل  ( طـد تعؾقؼف طؾك حديث 27.ص5)ج« الضَّ

مـ قرأ سقرة الؽفػ يقم الجؿعة ففق معصقم إلك ثؿاكقة أيام مـ : »(2513)

 «-كؾ فتـة، فنن خرج الدجال طصؿ مـف

ا» :$وقال  اهلل بـ أيقب الؿخرمل،  ، آفتف إبراهقؿ بـ طبد«ضعقػ جدًّ

 «-لقس بثؼة حدث طـ الثؼات بلحاديث باصؾة»قال الدارقطـل فقف: 

                                           

مديـة  ولد يف ،سعقدي يرووز وقاضل فؼقف طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ طؿر بـ دهقش، (1)

ا لتعؾقؿ البـات، كال  ، طؿؾهـ 1365 سـة الؿؿؾؽة العربقة السعقدية شؿال حائؾ رئقًسا طامًّ

الحرم الؿؽل الشريػ وإطالم الؿحقطة »- لف مملػات، مـفا: هـ 1421 درجة الدكتقراه طام

حدود الصػا والؿروة التقسعة الحديثة »، «حدود الؿشاطر الؿؼدسة: مـك مزدلػة طرفات»، «بف

يف ثالثة طشر مجؾًدا،  لؾؿؼدسل« إحاديث الؿختارة»كتاب  ، تحؼقؼ«دراسة تاريخقة فؼفقة

يف ثالثة طشر مجؾًدا، « معقكة أولل الـفك شرح الؿـتفل ٓبـ الـجار الػتقحل الحـبؾل»

جامع »كتاب  جؾدات، تحؼقؼيف أربعة م« شرح الزركشل طؾك مختصر الخرقل»كتاب  تحؼقؼ

 يف اثـل طشر مجؾًدا، وغقرها-« الؿساكقد والســ الفادي ٕققم ســ لإلمام ابـ كثقر

ـ يف يقم الجؿعة يفهـ 1434 شقال 15 وفاتف: تقيف يقم الخؿقس  -مؽة الؿؽرمة ، وصؾل طؾقف ودف

مؽة تشقع الققم الشقخ الؿؾتؼك الػؼفل(، ) مـ فؼفاء العصر: أ-د- طبد الؿؾؽ بـ دهقشاكظر:(

 (-2513أغسطس  35صحقػة الؿديـة،  طبد الؿؾؽ بـ دهقش
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« إحاديث الؿختارة»ن مـ رجال فؿثؾف ٓ يؾقؼ أن يؽق قال األَْلَباكِل:

ْقخ الؿعؾؼ طؾك مطبقطة ولذلؽ   (1)«الؿختارة»فنين أققل: لؿ يحسـ الش 

 ( بسؽقتف طـف؛ لَِؿا فقف مـ إيفامف سالمة السـد مـ العؾة الؼادحة.0/22)

ثؿاكقة »وقد صح الحديث مـ صريؼ أخرى طـ أبل سعقد كحقه دون ذكر 

(، وهق 2651)رقؿ « الصحقحة»س مـ ، وهق مخرج يف الؿجؾد الساد«أيام

 تحت الطبع-

ْقخ طبد قؾت: اهلل بـ دهقش مؾقئة بالتصحقػات  الؿؾؽ بـ طبد وصبعة الشَّ

 وإخطاء العؾؿقة-

ْقخ طبد « لؾؿختارة»يف مؼدمة تحؼقؼف  $الؿؾؽ بـ دهقش  قال الشَّ

إن إحاديث الصحقحة لؿ يستقطبفا كتاب إلك أن، وجؿقع (: »18, 16)ص

ـػقا يف الحديث الصحقح لؿ يؼؾ واحد مـفؿ ذلؽ ٓ البخاري وٓ مسؾؿ مـ ص

ا  وٓ مـ جاء بعدهؿا مـ أصحاب الصحقح، لذا فنن أحاديث صحقحة كثقرة جدًّ

بؼقت مـثقرة يف الؽتب والـسخ وإجزاء والؿساكقد، ٓ يتسـك لطالب العؾؿ 

مختؾطة بغقرها مـ  آستػادة مـفا بجدية وٓ لؾػؼقف آحتجاج هبا، وذلؽ ٕهنا

 الضعقػ بؾ والؿقضقع أيًضا-

                                           

ـ إحاديث الؿختارة مؿا لؿ يخرجف البخاري ومسؾؿ إحاديث الؿختارة أو الؿستخرج م» (1)

هـ(، دراسة 643ٕبل طبد اهلل محؿد بـ طبد القاحد الؿؼدسل )الؿتقىف: « يف صحقحقفؿا

وتحؼقؼ: معالل إستاذ الدكتقر طبد الؿؾؽ بـ طبد اهلل بـ دهقش، ط: دار خضر لؾطباطة 

 م- 2555 ,هـ  1425لبـان، الطبعة: الثالثة،  –والـشر والتقزيع، بقروت 
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والؿتؽؾؿقن يف طؾقم الحديث يؼسؿقن كتب الحديث طؾك مراتب، 

ويذكرون مـفا كتب الصحة، أي: كتب إحاديث الصحقحة، وجؿقع مـ تؽؾؿ 

 مـ كتب الصحة-« الؿختارة»يف مراتب الؽتب مؿـ جاء بعد الضقاء جعؾ 

الؿختارة مؿا لقس يف الصحقحقـ » :ومـ مظان الصحقح» قال السخاوي:

 ,أي: مؿـ صـػقا يف الصحقح,ومـفؿ »اهـ- وقال السققصل: « «--أو أحدهؿا

القاحد الؿؼدسل، جؿع كتاًبا سؿاه  الحافظ ضقاء الديـ محؿد بـ طبد

اهـ- وقال الذهبل طـ أحاديث « التزم فقف الصحة« إحاديث الؿختارة»

 «-الصحقحقـ»أن يحتج هبا سقى ما يف  هل إحاديث التل تصؾح«: الؿختارة»

 وكذا طده الؽتاين يف كتب الصحة-

وذكر ابـ تقؿقة والزركشل وغقرهؿا أن تصحقحف أطؾك مزية » قال الؽتاين:

 «-مـ تصحقح الحاكؿ

وفقف طؾقم « الؿختارة»وكتاب » وقال ابـ كثقر وهق يعدد كتب الضقاء:

 اهـ- «لق كؿؾ« مستدرك الحاكؿ»حديثقة، وهق أجقد مـ 

قْخ الدهقش  ولؼد قاربت أحاديث هذا » (:01- 02)ص $وقال الش 

« الصحقحقـ»( حديث، لؿ يذكر فقفا مؿا جاء يف 455) ,«الؿختارة»,الؿجؾد 

إخرى « الصحاح الثالثة»حديثًا واحًدا، وهذا وفاء مـف لؿا شرصف طؾك كػسف، أما 

، واثـقـ «حقح ابـ خزيؿةص»فؿا استػاد مـفا سقى أربعة أحاديث، اثـقـ مـفا مـ 

 فؿا أخذ مـف شقًئا-« مستدرك الحاكؿ»، أما «صحقح ابـ حبان»مـ 
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وهل الغالبة، وجاء « الحسـ»و« الصحقح»وأساكقد الؿختارة دارت بقـ 

ِعقَػة التل ساقفا الضقاء متابعًة أو استشفاًدا، لؽـ لؿ  فقفا بعض إساكقد الضَّ

لؿ تجد فقف مـ إساكقد سقى  كؼػ فقف طؾك حديث مقضقع طؾك اإلصالق،

 إسـاد واحد يتقؿ-

إن مقزة اكعدام الؿقضقع والؿرتوك يف كتاب  ومـ هـا يؿؽــا أن كؼقل:

فؼط، بؾ هق أطؾك مـف بؽثقر، وٓ « الؿستدرك»ٓ تجعؾف يف مصاف « الؿختارة»

صحقح »مجال لؾؿؼاركة بقـفؿا يف هذا الجاكب، بؾ هق يؼػ جـًبا إلك جـب مع 

بدرجات، « جامع الرتمذي»، ويعؾق طؾك «صحقح ابـ خزيؿة»و« ابـ حبان

ولقٓ تقسع الضقاء يف إيراد الضعػ لالطتبار والؿتابعة وآستشفاد لققػ كتابف 

 «-دون كزاع، واهلل أطؾؿ« الصحقحقـ»إلك جاكب 

ْقخ طبد يف ثـايا طرض مـفج الضقاء يف  $الؿؾؽ الدهقش  وقال الش 

 (:32-03)ص« الؿختارة»

 «-الصحقحقـ»ُيدخؾ يف كتابف هذا حديًثا واحًدا مـ أحاديث لؿ 

( حديًثا مـ مجؿقع ما 15سقى )« الســ إربعة»لؿ يلخذ مـ كتب 

 ( حديث، وهذه كسبة ضئقؾة-455يؼارب )

اكصب اهتؿام الضقاء يف اكتؼاء أحاديثف مـ تؾؽ الؿصـػات التل خؾطت بقـ 

ا وٓ أحؽامفؿ طؾك أساكقدها، الصحقح وغقره ولؿ يقضح أصحاهبا شروصفؿ فقف

( أحاديث يف الؿجؾد إول مـ كتابف يعتؿد 154ولذا تجد الضقاء يعتؿد طؾك )
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وهل تزيد طؾك ربع هذا الؿجؾد، ويلخذ مـ « مسـد أبل يعؾك الؿقصؾل»طؾك 

 ( حديًثا، وهل تشؽؾ أكثر مـ ثؿـ مادة هذا الؿجؾد-55« )مسـد أحؿد»

، وهذي تزيد «فقثؿ بـ كؾقب الشاشلمسـد ال»( حديًثا مـ 52ويلخذ )

 طؾك ثؿـ هذا الؿجؾد-

( حديًثا مـ مساكقد أخرى 62ويؿضل الضقاء يف هذا الؿـفج فتراه يلخذ )

 طة كاآلتل:مقز  

 ( حديًثا-19« )معجؿ الطرباين الؽبقر» ,

 ( حديًثا-11« )مسـد أحؿد بـ مـقع» ,

 ( حديًثا-11ٓبـ أبل طاصؿ )« أحاد والؿثاين» ,

 ( أحاديث-9« )مسـد ابـ أبل طؿر العدين» ,

 أحاديث(- 6« )مسـد الطقالسل» ,

 ( أحاديث-3« )مسـد طؾل بـ الجعد» ,

 ( أحاديث-2« )مسـد طبد بـ حؿقد» ,

 ( حديًثا واحًدا-1« )مسـد طثؿان بـ أبل شقبة» ,

 ( حديًثا واحًدا-1« )مسـد الحارث» ,

ػؼف، وهذه الطريؼة صريؼة رتبف طؾك صريؼة الؿساكقد ٓ طؾك أبقاب ال ,
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 معتربة يـتػع هبا صالب الحديث أكثر مـ الػؼقف-

لؿ ُيدخؾ يف مـفجف الؽالم طؾك غريب الحديث وفؼفف وفقائده، فـجد  ,

أحاديثف خالقة مـ كؾ هذا، ولؿ يفؿؾ الؽالم طؾك رجال السـد إن دطت لذلؽ 

 ضرورة-

محؿد بـ أبل اهلل البخاري، وأبق  أخرج لرواة سؽت طـفؿ أبق طبد ,

 «-كتابقفؿا»حاتؿ الرازي يف 

روى يف كتابف هذا أحاديث رجال أساكقدها ثؼات، لؽـ هـاك خالًفا يف  ,

 اتصال هذه إساكقد، وقد ترجح لؾضقاء هذا آتصال-

لؿ كجد راوًيا واحًدا يف هذا الؿجؾد متفًؿا بالؽذب فضاًل طـ القضاع أو  ,

، «الثؼات»وابـ معقـ وأدخؾف ابـ حبان يف  الؽذاب إٓ رجاًل واحًدا كذبف أحؿد

 وإكؿا ذكر الضقاء حديثف استشفاًدا- اكتفك-

 «:الؿختارة»وكـؼؾ ما اكتؼده الحػاظ طؾك الضقاء الؿؼدسل يف 

ِعقَػة»إَْلَباكِل يف  أواًل: ( الجزء 2513يف طدة مقاضع، مـفا )ح « الضَّ

 :الرابع

ا» قال األَْلَباكِل: اهلل بـ أيقب الؿخرمل،  اهقؿ بـ طبدفقف إبر« َضعقػ جدًّ

 قال الدارقطـل: لقس بثؼة حدث طـ الثؼات بلحاديث باصؾة-

 «-إحاديث الؿختارة»فؿثؾف ٓ يؾقؼ أن يؽقن مـ رجال  قال األَْلَباكِل:
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طبد اهلل بـ كثقر بـ جعػر طـ أبقف طـ جده (: »4525« )الؿقزان»يف  ثاكًقا:

ة خقر مـ ألػ رمضان فقؿا سقاها، والجؿعة طـ بالل مرفقًطا: رمضان بالؿديـ

 «-كذلؽ

 ---««الؿختارة»لؿ يحسـ ضقاء الديـ بنخراجف يف » قال ابـ حجر:

« الػقائد الؿجؿقطة»ققل الُؿعؾِّؿل يف تصحقح الضقاء يف  ثالًثا:

(: حديث يف فضؾ التؿر الربين، لف صرق واهقة، مـفا ما يف إسـاده طؼبة 179)ص

اهلل إصؿ يـػرد بالؿـاكقر طـ  وطؼبة بـ طبد»قال ابـ حبان: اهلل إصؿ،  بـ طبد

 «-الؿشاهقر

« التاريخ»روى لف الرتمذي، وقد أخرجف البخاري يف » قال السققصل:

 «-وصححف الؿؼدسل« الشعب»والبقفؼل يف 

وتصحقح الؿؼدسل لرواية طؼبة إصؿ مع ضعػف » :$قال الُؿعؾِّؿل 

 «-دود طؾقفوتدلقسف وتػرده وإكؽار الؿتـ مر

 الخالصة:

لؿ يسؾؿ كتاب مـ وققع يف التصحقػ والخطل وإوهام والشذوذ يف 

ْقخ «الؿختارة»بعض أساكقد الؿصـػات التل كؼؾ مـفا الضقاء يف  ، فؾعؾ الشَّ

الؿحؼؼ لؿ يـتبف لبعض هذه التصحقػات وإخطاء يف أسؿاء الرواة وإساكقد، 

سـاد، فؾؿ يـتبف إلك ما فقف مـ العؾؾ واطتؿد يف تصحقحف لؾحديث طؾك ضاهر اإل
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كان طؾك الجادة يف الغالب، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل، ولف  $الخػقة، ولؽـ 

 وأسؽـف فسقح جـاتف- رحمه اهللمملػات كافعة، 

ِعقَػة»وأيًضا ذكره الشقخ إلباين يف *   (6133رقؿ ) (13.296)ج« الضَّ

، فلمرين أن ُأَكبِّر فقفا إلك أن ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قرأُت طؾك رسقل»طـد تعؾقؼف طؾك حديث: 

 «-[1]الضحك:  ﴾ڄ ڄ ﴿ َأْختَِؿ! يعـل:

 .مـؽر

أخبار »(، والػاكفل يف 77 , 2.76« )العؾؾ»أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف 

« شعب اإليؿان»(، والبقفؼل يف 3.354(، والحاكؿ )3.35.1744« )مؽة

والذهبل يف (، 4.551« )تػسقره»(، والبغقي يف 2581 , 2.375.2577)

ة قال: سؿعت طؽرمة بـ « الؿقزان» طـ أحؿد بـ محؿد بـ الؼاسؿ بـ أبل َبزَّ

اهلل بـ ُقْسَطـْطِْقـ، فؾؿا بؾغت:  سؾقؿان يؼقل: قرأت طؾك إسؿاطقؾ بـ طبد

اهلل  قال لل: كبِّر كبِّر طـد خاتؿة كؾ سقرة حتك تختؿ، وأخربه طبد  ﴾ڄ﴿

لمره بذلؽ، وأخربه مجاهد: أن ابـ طباس أمره بـ كثقر: أكف قرأ طؾك مجاهد ف

بذلؽ، وأخربه ابـ طباس: أن ُأبل بـ كعب أمره بذلؽ، وأخربه أبل بـ كعب: أن 

 «-قال أبل: هذا حديث مـؽر»أمره بذلؽ- وقال ابـ أبل حاتؿ طؼبف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

(: 1.1.71« )الجرح والتعديؾ»وطؾتف ابـ أبل بزة: فؼد قال يف  قؾت:

بـ أبل بزة ضعقػ الحديث؟ قال: كعؿ، ولست أحدث طـف: فنكف قؾت ٕبل: ا»

اهلل  روى طـ طبقد اهلل بـ مقسك طـ إطؿش طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ طبد
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مـؽر (: »1.127« )الضعػاء»وقال العؼقؾل يف «- حديًثا مـؽًرا ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

يف وأقره الحافظ «- لقِّـ الحديث»وقال الذهبل: «- الحديث، ويقصؾ إحاديث

 «-الؾسان»

: تعؼبف الذهبل يف «صحقح اإلسـاد» ولفذا لؿا قال الحاكؿ طؼب الحديث:

 , 1.445« )العرب»وقال يف ترجؿتف مـ «- البزي ُتؽؾؿ فقف»بؼقلف: « التؾخقص»

 «-وكان لقِّـ الحديث، حجة يف الؼرآن»الؽقيت(: 

« سقر إطالم»(، وقال يف 55.428« )الضعػاء»ولذلؽ أورده يف 

ا طؾك تصحقح الحاكؿ لؾحديث: 12.51) « الؿقزان»وقال يف «- وهق مـؽر»( ردًّ

ي، قال أبق حاتؿ: هذا »طؼب الحديث:  حديث غريب، وهق مؿا أكؽر طؾك البزِّ

طؼب « التػسقر»وقال ابـ كثقر يف «- لساكف»وأقره الحافظ يف «- حديث مـؽر

مـ ولد الؼاسؿ بـ ففذه سـة تػرد هبا أبق الحسـ أحؿد بـ محؿد البزي »الحديث: 

أبل بزة، وكان إماًما يف الؼراءات، فلما يف الحديث: فؼد ضعػف أبق حاتؿ الرازي وأبق 

لؽـ حؽك الشقخ شفاب »ثؿ ذكر كالمفؿا الؿتؼدم، ثؿ قال: «- جعػر العؼقؾل---

طـ الشافعل: أكف سؿع رجاًل يؽرب هذا التؽبقر « شرح الشاصبقة»الديـ أبق شامة يف 

 .«، وهذا يؼتضل صحة الحديث«أحسـت وأصبت السـة»ال: يف الصالة: فؼ

 :كال: وذلؽ ٕمريـ فلققل:

أن هذا الؼقل غقر ثابت طـ اإلمام الشافعل، ومجرد حؽاية أبل  أحدهؿا:

شامة طـف ٓ يعـل ثبقتف: ٕن بقـفؿا مػاوز- ثؿ رأيت ابـ الجزري فد أفاد يف 
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ة البزي طـ الشافعل: فصح ( أكف مـ رواي2.397« )الـشر يف الؼراءات العشر»

أكف غقر ثابت طتف- ويمكد ذلؽ أن البزي اضطرب فقف، فؿرة قال: محؿد بـ 

 .إدريس الشافعل، ومرة قال: الشافعل إبراهقؿ بـ محؿد! فراجعف

أكف لق فرض ثبقتف طـف: فؾقس هق بلققى مـ ققل التابعل: مـ  واآلخر:

لسـة، فبإولك أن ٓ تثبت بؼقل السـة كذا: فنن مـ الؿعؾقم أكف ٓ تثبت بؿثؾف ا

 .مـ أتباع التابعقـ أو تبع أتباطفؿ- فتلمؾ $مـ بعده: فنن الشافعل 

وهل شقخ البزي: طؽرمة بـ سؾقؿان: فنكف ٓ يعرف  ولؾحديث طؾة ثاكقة:

(: 3.2.11« )الجرح والتعديؾ»إٓ هبذه الرواية، فنن ابـ أبل حاتؿ لؿا ذكره يف 

اهلل بـ قسطـطقـ، روى طـف أحؿد  إسؿاطقؾ بـ طبد روى طـ»لؿ يزدطؾك ققلف: 

كؿا تؼتضقف الؼقاطد العؾؿقة ,ففق مجفقل العقـ «- بـ محؿد ابـ أبل بزة الؿؽل

 -,كؿا يليت,: لؽـف قد تقبع يف بعضف ,الحديثقة

اهلل بـ قسطـطقـ: فؼد  وهل جفالة حال إسؿاطقؾ بـ طبد ولف طؾة ثالثة:

روى طـف محؿد بـ إدريس »وقال:  (،1.1.185أورده ابـ أبل حاتؿ )

ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، وٓ «- الشافعل، ويعؼقب بـ أبل طباد الؿؽل

رأيت لف ذكًرا يف شلء مـ كتب الجرح والتعديؾ إخرى، وٓ ذكره ابـ حبان يف 

 !طؾك تساهؾف يف تقثقؼ الؿجفقلقـ« ثؼاتف»

مـ اإلمام محؿد بـ إدريس ففل  وأما الؿتابعة التل سبؼت اإلشارة إلقفا:

« آداب الشافعل ومـاقبف»: فؼال ابـ أبل حاتؿ يف رحمه اهلل تعالىالشافعل 
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: أكا الشافعل: ,قراءة طؾقف,الحؽؿ  اهلل بـ طبد أخربين محؿد بـ طبد(: »142)ص

اهلل بـ قسطـطقـ )يعـل: قارئ مؽة( قال: قرأت طؾك شبؾ  ثـا إسؿاطقؾ بـ طبد

اهلل بـ كثقر  اهلل بـ كثقر، وأخرب طبد خرب شبؾ أكف قرأ طؾك طبد)يعـل: ابـ طباد(، وأ

أكف قرأ طؾك مجاهد، وأخرب مجاهد أكف قرأ طؾك ابـ طباس، وأخرب ابـ طباس أكف قرأ 

 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طؾك أبل بـ كعب، وقرأ أبل بـ كعب طؾك رسقل

والتؽبقر، وكذلؽ هق يف  ﴾ڄ  ﴿ هؽذا الرواية فقف: لؿ يذكر: قؾت:

( مـ صريؼ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب إصؿ قال: كا 2.62« )اريخ بغدادت»

 .الحؽؿ الؿصري--- بف اهلل بـ طبد محؿد بـ طبد

(: 1.427« )اإلرشاد»وخالػ جد أبل يعؾك الخؾقؾل! فؼال أبق يعؾك يف 

« أداب»الرحؿـ بـ أبل حاتؿ--- بنسـاده الؿذكقر يف  حدثـا جدي: حدثـا طبد

: قال لل: يا ابـ طباس! ﴾ڄ ﴿فؾؿا بؾغت: »ف زاد يف آخره فؼال: كحقه: إٓ أك

 إلخ كؿا فِل َحِديِث الرتجؿة----« ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كبِّر فقفا: فنين قرأت طؾك رسقل

ويف هذا دلقؾ طؾك ضعػ البزي هذا: لتؾقكف يف رواية  :$قال األلباين 

ٓ ضابط كؿا هق الحديث القاحد، فنن ذلؽ مؿا يشعر بلكف غقر حافظ لؾحديث و

معروف طـد أهؾ الؿعرفة هبذا الػـ الشريػ: فال جرم أكف ضعػف أبق حاتؿ 

، وقال الحافظ أبق العالء الفؿداين: ,كؿا تؼدم,والعؼقؾل والذهبل والعسؼالين 

«- لؿ يرفع أحد التؽبقر إٓ البزي، ورواه الـاس فققػقه طؾك ابـ طباس ومجاهد»

وقد تؽؾؿ بعض أهؾ الحديث يف »ل: (، ثؿ قا395ذكره ابـ الجزري )ص
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 «-البزي، وأضـ ذلؽ مـ قبؾ رفعف لف: فضعػف أبق حاتؿ والعؼقؾل

: ما ,كالؿذكقَرْيـ,ما أصاب العالئل يف ضـف: فنن مـ ضعػف  أققل:

، ,كؿا تؼدم طـ العؼقؾل,تعرضقا لحديثف هذا بذكر، وإكؿا ٕكف مـؽر الحديث 

أبق حاتؿ إلك أن مـفا ما رواه طـ ابـ ومعـك ذلؽ: أكف يروى الؿـاكقر، وأشار 

 .مسعقد، وإن كان لؿ يسؼ متـف

ثؿ إن الؿقققف الذي أشار إلقف العالئل فؿا ذكر لف إسـاًدا يؿؽـ آطتؿاد 

( إٓ مـ صريؼ إبراهقؿ بـ أبل حقة قال: حدثـل 397)صطؾقف: ٕكف لؿ يسؼف 

ع طشرة ختؿة، اهلل بـ طباس تس حؿقد إطرج طـ مجاهد قال: ختؿت طؾك طبد

 «-[1]الشرح:  ﴾ۀ ہ ﴿ كؾفا يلمرين أن أكرب فقفا مـ:

مـؽر (: »1.1.283« )التاريخ الؽبقر»قال البخاري يف  وإبراهقؿ هذا:

 «-مرتوك»وقال الدارقطـل: «- الحديث، واسؿ أبل حقة: القسع بـ أسعد

ا: فال يصح شاهًدا لحديث البزي، مع أكف مقققف  .ففق ضعقػ جدًّ

إذا طرفت أيفا الؼارئ الؽريؿ ضعػ هذا الحديث وكؽارتف: فنن مـ الؿصائب 

 يف هذا الزمان والػتـة فقف أن يتطاول الجفال طؾك الؽتابة فقؿا ٓ طؾؿ لفؿ بف---

، ﴾ڄ ﴿ففذا سبب التخصقص بالتؽبقر مـ آخر:  قال الداين:»

استعؿؾ ذلؽ إياه، وذلؽ كان قبؾ الفجرة بزمان: ف ملسو هيلع هللا ىلصواستعؿال الـبل 

 
ِ
ترك  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؽققن، وكؼؾ َخَؾػفؿ طـ سؾػفؿ، ولؿ يستعؿؾف غقرهؿ: ٕكف اهلل

 «-ذلؽ بعد، فلخذوا بأخر مـ فعؾف
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وكسبف إلك إمة،  ,الؿتجاهؾ أو:-فليـ التقاتر الذي زطؿف هذا الجاهؾ 

مع تصريح هذا اإلمام الداين بلكف لؿ يستعؿؾف غقر الؿؽقـ؟! أم أن همٓء لقسقا 

 ده مـ إمة؟! وماذا يؼقل يف تعؾقؾ اإلمام الداين تركفؿ لف؟!طـ

ثؿ إن الؿؽققـ أكػسفؿ لؿ يستؿروا طؾك استعؿالف: فؼد ذكر الػاكفل يف 

أدركت الـاس يف مؽة »( أن ابـ أبل طؿر قال: 3.36.1745« )أخبار مؽة»

اًكا، ثؿ : كربوا حتك يختؿقا، ثؿ تركقا ذلؽ زم﴾ڄ ﴿طؾك هذا: كؾؿا بؾغقا: 

 «-طاودوه مـذ قريب، ثؿ تركقه إلك الققم

وابـ أبل طؿر هذا مـ شققخ الػاكفل ومسؾؿ، واسؿف: محؿد بـ يحقك بـ أبل 

اهلل الحافظ، وقد أكثر الػاكفل طـف بحقث أكف روى طـف أكثر مـ  طؿر العدين أبق طبد

 (-243ت سـة )، ما,كؿا ذكر ذلؽ الؿعؾؼ طؾك كتابف جزاه اهلل خقًرا,خؿسؿائة رواية 

ففذه الرواية مؿا ُيبطؾ التقاتر الذي زطؿف: ٕهنا تـػل صراحة اكؼطاع  قؾت:

استؿرار العؿؾ، بؾ قد جاء طـ بعض السؾػ إكؽار هذا التؽبقر واطتربه بدطة، وهق 

ططاء بـ أبل رباح الؿؽل: فؼال الػاكفل: حدثـل أبق يحقك بـ أبل مرة طـ ابـ خـقس 

د يؼقل: )قؾت: فذكر قصتف، وفقفا(: ولؿا بؾغ حؿقد قال: سؿعت وهقب بـ القر

 : كرب، فؼال لل ططاء: إن هذا لبدطة- اكتفك-﴾ڄ ﴿)وهق: ابـ ققس الؿؽل(: 

أخبار »اهلل دهقش، هق الؿعؾؼ طؾك كتاب  الؿؾؽ بـ طبد طبد الشقخ:

 لؾػاكفل-« مؽة

* * *  
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ذ ـتس ْ٘
َّ
اِن  اىؼ

َّ
ت
َ
  $اىدٖ نب ٌدٍس اىه

 (1)ـ(2831ْ)ت: 

                                           

محؿد َطْبد الَحل بـ طبد الؽبقر ابـ محؿد الحسـل اإلدريسل، الؿعروف بعبد الحل الؽتاين: طالؿ  (1)

بالحديث ورجالف- مغربل، ولد وتعؾؿ بػاس- وكان مـذ كشلتف طؾك غقر وٓء لألسرة العؾقية 

ببؾده- ولؿا فرضت م( يف )دار الؿخزن(  1959هـ( ) 1327الؿالؽة يف الؿغرب، واطتؼؾ سـة )

( اكغؿس يف مقآهتا- وحج، فتعرف إلك رجال الػؼف 1912الحؿاية الػركسقة طؾك الؿغرب، )

والحديث يف مصر والحجاز والشام والجزائر وتقكس والؼقروان- وطاد بلحؿال مـ الؿخطقصات- 

 وكان جؿاطة لؾؽتب، ذخرت خزاكتف بالـػائس- وضؿت بعد سـقات مـ استؼالل الؿغرب إلك

خزاكة الؽتب العامة يف الرباط، فرأيت طؾك كثقر مـفا تعؾقؼات بخطف يف ترجؿة بعض مصـػقفا أو 

التـبقف إلك فقائد فقفا- وجاهر بالبقعة ٓبـ طرفة )صـقعة الػركسققـ( بعد إبعاد محؿد الخامس طـ 

هبا- لف  ( كان الؽتاين يف باريس، فاستؿر إلك أن مات1955بالده وطرشف- ولؿا استؼؾ الؿغرب )

الرتاتقب »رسالة، و« ط ,اختصار الشؿائؾ »مجؾدان و« ط ,ففرس الػفارس »تآلقػ، مـفا: 

ٕبل الحسـ طؾل بـ « تخريج الدٓٓت السؿعقة»مجؾدان، استقطب فقف كتاب « ط ,اإلدارية 

محؿد الخزاطل- وزاد طؾقف أضعاف فصقلف، وقد فاتف آصالع طؾك جزء مـف يف كحق ربعف، ولف 

يف « خ ,ثالثقات البخاري »و« ط ,الؽؿال الؿتاللل وآستدٓٓت العقالل »أخرى، مـفا كتب 

البقان الؿعرب طـ »و« ط ,وسقؾة الؿؾفقف »و« ط ,مػاكفة ذوي الـبؾ واإلجادة »دار الؽتب، و

 ,الرحؿة الؿرسؾة يف شلن حديث البسؿؾة »و« ط ,معاين بعض ما ورد يف أهؾ القؿـ والؿغرب 

تصقف- وكان « ط ,الحجة الربهاكقة يف الذب طـ شعائر الطريؼة إحؿدية الؽتاكقة لسان »و« ط

طؾك ما فقف مـ اكحراف طـ الجادة يف سقاستف صدًرا مـ صدور الؿغرب ومرجًعا لؾؿستشرققـ 

« إطالم»هـ(- 1382، وتقيف سـة ),كؿا ذكر الؿرتجؿ لف طـ كػسف,هـ( 1352خاصة- ولد سـة )

 (-1546« )معجؿ الؿطبقطات»(، و437« )شجرة الـقر الزكقة»ظر: (، واك188، 6.187)
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ْقخ إَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الشَّ ( طـد تعؾقؼف طؾك 35.ص5)ج« الضَّ

ٓ تسؽـقهـ الغرف، وٓ تعؾؿقهـ الؽتابة، وطؾؿقهـ (: »2157) رقؿ حديث

 «-الؿغزل وسقرة الـقر

اهلل  آفتف: محؿد بـ إبراهقؿ أبل طبد« مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

ل ابـ طدي: طامة أحاديثف غقر محػقضة، قال الشامل- قال الدارقطـل: كذاب، قا

ابـ حبان: ٓ تحؾ الرواية طـف كان يضع الحديث، قال الذهبل: صدق 

 وابـ ماجف فؿا طرفف- $الدارقطـل 

 ولذلؽ روى طـف- قال األَْلَباكِل:

القهاب الضحاك، ولعؾ  وقد تابعف مـ هق مثؾف وهق طبد قال األَْلَباكِل:

 أحدهؿا سرقف مـ أخر-

ومـ العجائب أن يذهؾ طـ حال هذا الحديث جؿاطة  :$ال األَْلَباكِل ق

مـ الؿتلخريـ ويذهبقا إلك تصحقحف تصريًحا أو تؾقيًحا، فؼد سئؾ طـف ابـ 

هق صحقح، فؼد »حجر الفقتؿل: هؾ هق صحقح أم ضعقػ؟ فلجاب بؼقلف: 

 «-روى الحاكؿ وصححف، والبقفؼل طـ طائشة رفعف

( طـد شرح حديث الشػاء بـت 8.177« )الـقؾ» وقال اإلمام الشقكاين يف

أٓ تعؾؿقـ هذه رققة »وأكا طـد حػصة فؼال:  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل قالت: دخؾ طؾل الـبل  طبد

« الصحقحة»وهق حديث صحقح اإلسـاد كؿا يف «- الـؿؾة كؿا طؾؿتقفا الؽتابة؟

 (-178برقؿ )
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حديث: فقف دلقؾ طؾك جقاز تعؾقؿ الـساء الؽتابة، وأما » فؼال الشقكاين:

فالـفل طـ تعؾقؿ الؽتابة يف هذا الحديث محؿقل طؾك مـ « ٓ تعؾؿقهـ الؽتابة»

 «-يخشك مـ تعؾقؿفا الػساد

هذه الخشقة ٓ تختص بالـساء، فؽؿ مـ رجؾ كاكت الؽتابة  قال األَْلَباكِل:

 لؾخشقة ذاهتا؟! ,أيًضا,طؾقف ضرًرا يف ديـف وخؾؼف، أفقـفك طـ الؽتابة الرجال 

لويؾ فرع التصحقح، فؽلن الشقكاين تقهؿ أن الحديث صحقح ثؿ إن الت

 ولقس كذلؽ كؿا طؾؿت، فال حاجة لؾتلويؾ إذن-

وأطجب مـ ذلؽ أن يـؼؾ كالم الشقخقـ الؿذكقريـ َمـ صبع تحت اسؿ كتابف: 

قْخ طبد» - ثؿ «الحل محؿد الؽتاين مسـد الزمان وكسابتف حافظ العصر ومحدثف الش 

تعؼبفؿا بشلء مطؾًؼا، مؿا يشقر إلك حال الحديث وضعػف، بؾ يؼرهؿا طؾك ذلؽ وٓ ي

ووضعف، وإكؿا يسقد صػحات يف تلويؾ الحديث والتقفقؼ بقـف وبقـ حديث الشػاء، 

طـ طؿر وطؾل يف هنل الـساء طـ  ,اهلُل أطؾؿ بثبقهتا,بؾ ويزيد طؾك ذلؽ بلن أورد آثاًرا 

 (-1.55) (1)«تقب اإلداريةالرتا»الؽتابة، ويختؿ ذلؽ بؼقلف، وذلؽ يف كتابف 

ِعقَػة»يف هامش تعؾقؼف يف  $قال األَْلَباكِل   (:33/ص2)ج« الض 

ْقخ طبد» ، ولست أشؽ يف شدة حػظف الحل بـ محؿد الؽتاين وهق الش 

,وصقل باطف يف طؾؿ الحديث وغقره مـ العؾقم، ولؽـ ضفر لل يف هذا الؽتاب 

                                           

الرتاتقب اإلدارية والعؿآت والصـاطات والؿتاجر والحالة العؾؿقة التل كاكت طؾك طفد » (1)

 ، لعبد الحل الؽتاين-«تلسقس الؿدكقة اإلسالمقة يف الؿديـة الؿـقرة العؾؿقة
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كاكت متقجفة إلك الحػظ دون الـؼد، أن طـايتف  ,«الرتاتقب اإلدارية»يعـل كتاب 

ولذلؽ وقعت يف كتابف هذا أحاديث كثقرة ضعقػة دون أن يـبف طؾقفا، ولقس هذا 

مجال ذكرها، بؾ إكف صحح حديًثا ٓ يرقك إلك أن يؽقن ضعقًػا، فراجع حديث: 

 «-لقس بخقركؿ مـ ترك دكقاه ٔخرتف»

اطتـاء إحسان ( ب16,17)ص« ففرس الػفارس»كر يف ترجؿتف يف ومؿا ذُ 

ْقخ أبق طبد»طباس، ط: دار الغرب:  اهلل محؿد بـ جعػر  وقال شامة العصر الشَّ

يف تللقػف الؽبقر يف البقت الؽتاين بعدما ترجؿ لقالد « السؾقة»الؽتاين صاحب 

ولده الشفقر الؿحدث الؽبقر العالمة الؿاهر  ڤإستاذ ما كصف: وخؾػ 

والػقائد الغزيرة والـؽات العجقبة  التاريخل الـسابة الباهر ذا التللقػ

 «-الحل--- اهلل مقٓكا محؿد طبد وآستباصات الغريبة أبا طبد

 (:18- 10)ص« ففرس الػفارس واألثبات»وققؾ يف ترجؿتف يف مؼدمة 

يعرف الحديث معرفة كربى جرًحا وتعدياًل واضطراًبا وتعؾقاًل، صحة وسؼًؿا، »

طؾك أكف حافظ العصر ومحدث الزمان،  أجؿع الؿخالػ والؿقافؼ مؿـ يعتد بف

كشر مـ طؾقم الحديث تدريًسا وتصـقًػا وتشجقًعا وتعؾقًؼا ما طجر طـف غقره، 

وتصاكقػف يف ذلؽ مـتشرة يف مشارق إرض ومغارهبا، محتج هبا، معقل طؾقفا 

مـ كتب هذا  ,حػظف اهلل,مـ أساصقـ العؾؿ يف الؿشرق والؿغرب، وجؿع 

ن بالؿشرق والؿغرب، وتؿ لف سؿاع وإسؿاع الؽتب الستة الباب ما لؿ يجؿع أ

وكثقر مـ الؿساكقد والؿعاجؿ وإجزاء والؿشقخات وإثبات مراًرا، يعرف 
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التاريخ اإلسالمل وفؾسػتف معرفة جقدة، بؾ هق فقف فارس الرهان، وسابؼ 

 «-الؿقدان، وحامؾ الراية---

لحل الؽتاين ومملػاتف ا ومـ أراد مزيد طؾؿ وطـاية برتجؿة الحافظ طبد

 بعـاية إحسان طباس-« ففرس الػفارس وإثبات»فعؾقف بؿؼدمة 

 $اهلل بـ مسؾؿ بـ قتقبة الديـقري  وكـؼؾ ما ذكره اإلمام أبق محؿد طبد

« إصالح غؾط أبل طبقد يف غريب الحديث»لروكؼ جؿالف يف مؼدمة كتابف 

 (:30-30)ص

ستقحش مـ ترجؿتف، ويربل بلبل لعؾ كاضًرا كتابل هذا يـػر مـ طـقاكف وي»

العؾؿاء وهتؽ أستارهؿ، َقضَب طـ الفػقة، ويلبك بف الزلة، ويـحؾفا  $طبقد 

وٓ يعؾؿ تؼؾدكا ما تؼؾدكاه مـ إكؿال ما ابتدأ مـ تػسقر غريب الحديث، وتشققد 

ما أسس، وإن ذلؽ هق الذي ألزمـا إصالح الػساد وسد الخؾؾ، طؾك أكا لؿ كؼؾ 

إكف اشتؿال طؾك ضاللف، وزيغ طـ سـة، وإكؿا هق يف رأي مضك يف ذلؽ الغؾط: 

بف طؾك معـك مسترت، أو حرف غريب مشؽؾ، وقد يتعثر يف الرأي جؾة أهؾ 

الـظر، والعؾؿاء الؿربزون، والخائػقن هلل الخاشعقن، ففمٓء صحابة 

ورضل طـفؿ، وهؿ قادة إكام ومعادن العؾؿ ويـابقع الحؽؿة،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

البشر بؽؾ فضقؾة، وأقرهبؿ مـ التقفقؼ والعصؿة، لقس مـفؿ أحد قال وأولك 

 برأيف يف الػؼف إٓ ويف ققلف ما يلخذ بف ققم وفقف ما يرغب طـف آخرون---

أططك أحًدا مـ البشر مقثًؼا مـ الغؾط وأماًكا مـ  وٓ كعؾؿ أن اهلل 
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وصػفؿ لف مـفا، بؾ وصؾ طباده بالعجز وقرهنؿ بالحاجة و الخطل فقستؽّػ 

ٿ  ﴿و [30األكبقاء:] ﴾ٿ ٿ ٿ ٹٹ ﴿بالضعػ والعجؾة، فؼال: 

 -[06]يقسػ:  ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ﴿و [08: الـساء] ﴾ٹ ٹ

وٓ كعؾؿ خص بالعؾؿ ققًما دون ققم، وٓ وقػف طؾك زمـ دون زمـ، بؾ 

ه، يػتح لمخر مـف ما أغؾؼف طـ إول، ويـبف جعؾف مشرتًكا مؼسقًما بقـ طباد

الؿؼؾ فقف طؾك ما أغػؾ طـف الؿؽثر، ويحققف بؿتلخر يتعؼب ققل متؼدم، وتاٍل 

يعترب طؾك ماٍض، وأوجب طؾك كؾ مـ طؾؿ شقًئا مـ الحؼ أن يظفره ويـشره، 

 وجعؾ ذلؽ زكاة العؾؿ، كؿا جعؾ الصدقة زكاة الؿال-

لؿ- وزلة العالؿ ٓ تعرف حتك ُتؽشػ، وإن لؿ اتؼقا زلة العا وقد ققؾ لـا:

تعرف هؾؽ هبا الؿؼؾدون: ٕهنؿ يتؾؼقهنا مـ العالؿ بالؼبقل، وٓ يرجعقن إٓ 

 باإلضفار لفا وإقامة الدٓئؾ طؾقفا وإحضار الرباهقـ-

وقد يظـ مـ ٓ يعؾؿ مـ الـاس وٓ يضع إمقر مقاضعفا أن هذا اغتقاب 

، «اطػ طـ ذي قرب»ذكر لؾؿقتك، وكان يؼال: لؾعؾؿاء، وصعـ طؾك السؾػ، و

ولقس ذلؽ كؿا ضـقا: ٕن الغقبة سب الـاس بؾئقؿ إخالق، وذكرهؿ 

بالػقاحش والشائـات، وهذا هق إمر العظقؿ الؿشبف بلكؾ الؾحقم الؿقتة، فلما 

هػقة يف حرف، أو زلة يف معـك، أو إغػال أو وهؿ وكسقان، فؿعاذ اهلل أن يؽقن 

الباب، أو أن يؽقن لف مشاكاًل أو مؼارًبا، أو يؽقن الؿـبف طؾقف آثًؿا،  هذا مـ ذلؽ

بؾ يؽقن ملجقًرا طـد اهلل، مشؽقًرا طـد طباده الصالحقـ الذيـ ٓ يؿقؾ هبؿ هقى 
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وٓ تدخؾفؿ طصبقة وٓ يجؿعفؿ طؾك الباصؾ تحزب، وٓ يؾػتفؿ طـ استباكة 

 الحؼ حسد-

صركا أن كحتاج إلك آطتذار مـ العؾؿ، وقد كـا زماكًا كعتذر مـ الجفؾ، فؼد 

وكـا كممؾ شؽر الـاس بالتـبقف والدٓلة، فصركا كرضك بالسالمة، ولقس هذا بعجقب 

 «-مع اكؼالب إحقال، وٓ يـؽر مع تغقر الزمان، ويف اهلل خؾػ، وهق الؿستعان

 :$لؾؽتاين « التراتقب اإلدارية»وسـذكر بعض الؾطائػ طـ كتاب 

,7اهلل الخالدي يف مؼدمة تحؼقؼف )ص ؽتاب الدكتقر طبدقال محؼؼ ال

تخريج الدٓٓت السؿعقة طؾك »وقد كان العالمة الؽتاين قد سؿع بؽتاب (: »9

« مـ الِحَرف والصـائع والعؿآت الشرطقة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما كان يف طفد رسقل

تللقػ أبل الحسـ طؾل بـ محؿد الخزاطل، فسعك بؽؾ ما أويت مـ جفد 

ل طؾك كسخة مـف، فظػر ببغقتف يف مؽتبة الزيتقكة- فاستـسخفا، وحرص لؾحصق

وكان يـؼصفا الجزء العاشر وإخقر، وحاول استدراك هذا الـؼص فؾؿ يقفَّؼ، 

فزاد مـ طـده بؿؼدر أصؾ الخزاطل وزيادة كظًرا لقفرة الؿصادر بقـ يديف، 

 ولرغبتف الؼقية يف إيصال فؽرة ممداها:

تل كؿت وأورقت يف العفد إمقي ثؿ العباسل إن الحضارة اإلسالمقة ال

إكؿا وضعت أسسفا ووزطت بذورها يف طفد الـبقة، ما مـ أمر مـ أمقر الحقاة 

الؿعاشقة واإلدارية إٓ ولف يف صدر اإلسالم أصؾ يرجع إلقف، وكتب مؼدمة 

 «-لؽتابف غاية يف الـػاسة
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ا  وقد اختار العالمة الؽتاين كصقًصا مـ كتاب التخريج وجعؾ تحتفا خطًّ

 لتؿققزها طؿا أضافف هق إلقفا، ثؿ استدرك طؾقف كثقًرا مـ إبقاب والتػاصقؾ-

يؼقل إستاذ الؽبقر الؿحؼؼ الدكتقر إحسان طباس الذي حؼؼ كتاب 

وٓ »دار الغرب اإلسالمل:  هـ(1455لؾخزاطل، والؿطبقع سـة )« التخريج»

كان يف جقاكب مـف تزيد ٓ  ريب يف أن ما أضافف الؽتاين مػقد يف معظؿف وإن

 ( الؿؼدمة-15)ص«- تخػك

قد اسرتسؾ يف بعض  $ومؿا تجب اإلشارة إلقف أين وجدت الؿملػ 

إحقان وأسفب إسفاًبا كثقًرا يف بعض الؿقاضقع، فلجزت لـػسل حذف الزائد 

مـ الؽالم، وأشرت لذلؽ بالفامش، وذلؽ احرتاًما لؼقؿة الؽتاب مـ اشتؿالف 

 دة فقف لؼارئف-طؾك ما ٓ فائ

 

* * *
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ذ ٌدٍس اىغضايل ْ٘
َّ
 (1)-ـفا اهلل ـِّ- اىؼ

                                           

إسالمل، ولد بؿحافظة البحقرة بؿصر سـة محؿد الغزالل أحؿد السؼا، داطقة ومػؽر  (1)

م(، حػظ الؼرآن الؽريؿ يف ُكتِّاب الؼرية، التحؼ بؽؾقة أصقل الديـ يف 1917هـ = 1335)

م( متخصًصا يف مجال الدطقة، كؿا 1941م( وتخرج فقفا سـة )1937جامعة إزهر سـة )

م(، طؿؾ يف وزارة 1943حصؾ طؾك درجة التخصص يف التدريس مـ كؾقة الؾغة العربقة طام )

إوقاف الؿصرية وتدرج فقفا إلك أن ُطقِّـ وكقاًل أول لؾقزارة، كؿا طؿؾ محاضًرا يف مجال 

الدطقة وأصقل الديـ يف جامعة إزهر وجامعة أم الؼرى يف مؽة الؿؽرمة، حاز جائزة الؿؾؽ 

فؼف : »لف مملػات كثقرة: مـفا ،م(1989هـ = 1459فقصؾ العالؿقة لخدمة اإلسالم طام )

كظرات مـ »: «دفاع طـ العؼقدة والشريعة»: «اإلسالم وإوضاع آقتصادية»: «السقرة

« ذيؾ إطالم»م(- اكظر: 1996هـ = 1416، وغقرها، تقيف سـة )«هؿقم داطقة»: «الؼرآن

 (-193)ص

وكان محؿد الغزالل قد سؾؽ مسؾؽ الؿعتزلة وأهؾ البدع يف رده لألحاديث الصحقحة 

، وغقر ذلؽ مـ ڠ، كحديث الذبابة، وحديث مؾؽ الؿقت مع مقسك بؿجرد العؼؾ

إحاديث الصحقحة، وكان يطعـ يف طؾؿاء الحديث مـ أهؾ السـة، مع تعظقؿف لرمقز 

اإلخقان وقادهتؿ، ولف فتاوى شاذة مخالػة لعؼقدة أهؾ السـة، وقد ألػ الشقخ ربقع الؿدخؾل 

 «-الل مـ السـة وأهؾفا وكؼد بعض آرائفكشػ مققػ الغز»كتاًبا يف الرد طؾقف بعـقان: 

وقد حذر جؿع مـ طؾؿاء أهؾ السـة مـ محؿد الغزالل، وردوا طؾقف يف كثقر مـ مخالػاتف، ومـ همٓء 

لباين، والشقخ العالمة محؿد أمان الجامل، والشقخ العالمة مؼبؾ ـب هادي  العؾؿاء: الشقخ العالمة ٕا

ـ طؾؿاء أهؾ السـة-القادطل، والشقخ العالمة ربقع الؿدخؾ  ل، وغقرهؿ م
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ْقخ إَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ذكره الشَّ ( طـد تعؾقؼف طؾك الحديث 5.196« )الضَّ

 «-لفؿ ما لـا، وطؾقفؿ ما طؾقـا- يعـل أهؾ الذمة(: »2176رقؿ)

ِعقَػة وأثرها إحاديث الضَّ »ومـ هـا يظفر جؾقًّا صدق طـقان كتابـا هذا يف 

، فطالؿا صرفت كثقًرا مـفؿ طؾك مر الدهقر والعصقر طـ «السقئ يف إمة

ديـفؿ، ٓ فرق يف ذلؽ بقـ العؼائد وإحؽام وإخالق والسؾقك، ولقس ذاك 

يف العامة فؼط، بؾ ويف بعض الخاصة، وها هق الؿثال بقـ يديؽ، فنن هذا 

ة والؽتَّاب اإلسالمققـ، وأشاطقه الحديث الباصؾ قد تؾؼاه بالؼبقل بعض الدطا

بقـ الشباب الؿسؾؿ يف كتاباهتؿ ومحاضراهتؿ، وبـقا طؾقف مـ إحؽام ما لؿ يؼؾ 

ْقخ محؿد الغزالل يؼقل فقؿا سؿاه  بف طالؿ مـ قبؾ! ففذا هق كاتبفؿ الؽبقر الش 

 (:18)ص (1)«السـة الـبقية»بى

يف الؿجتؿع: لفؿ ما لـا وقاطدة التعامؾ مع مخالػقـا يف الديـ ومشاركقـا »

 «.وطؾقفؿ ما طؾقـا. فؽقػ يفدر دم قتقؾفؿ؟!

، ففق الذي أذاطف بقـ شباب $وهق تابع يف ذلؽ لألستاذ حسـ البـا 

----------------------------------------------- وغقرهؿ، وهذا هق  (2)(اإلخقان

                                           

وهق كتاب مشحقن بالطعقكات الشديدة يف أهؾ « السـة الـبقية بقـ أهؾ الػؼف وأهؾ الحديث» (1)

الحديث، وفقف اهتام صريح ٕهؾ الحديث بلهنؿ جفؾة ٓ طؾؿ لفؿ وٓ فؼف سقى معرفة 

ؿ بعقدون كؾ الحديث صحقح هق أم ضعقػ، أما فؼف الحديث وإحؽام الؿستـبطة مـف فف

 البعد طـفا-

( طـ اإلخقان الؿسؾؿقـ يف كتابف 1958)تقيف  $قال الشقخ العالمة الؿحدث أحؿد شاكر  (2)
= 



 
ث»يف  324

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

                                            

حركة الشقخ حسـ البـا وإخقاكف الؿسؾؿقـ الذيـ قؾبقا (: »48ص )« شمون التعؾقؿ والؼضاء» =

كؿا كعؾؿ ذلؽ طؾؿ  الدطقة اإلسالمقة إلك دطقة إجرامقة هدامة يـػؼ طؾقفا الشققطققن والقفقد

 «- القؼقـ

ر مـ جؿاطة اإلخقان وممسسفا حسـ البـا أئؿة هذا العصر   :,رحؿفؿ اهلل تعالك,وقد حذَّ

مــة ابـ باز  حركة اإلخقان يـتؼدها خقاص أهؾ العؾؿ، ففل ٓ تدطقا إلك : »$قال العالَّ

 («-8ج  41)ص« ــتاوىمجــؿقع الػَ «- »التقحقد، وٓ تحذر مـ الشرك والبدع، وٓ تعتـل بالسـة

( قبؾ وفاتف 1416يف مديـة الطائػ سـة )« شرح الؿـتؼل»كؿا يف شريط  $وسئؾ الشقخ 

ستػرتق أمتل طؾل ثالث »يف افرتاق إمؿ ققلف:  ملسو هيلع هللا ىلصأحسـ اهلل إلقؽ، حديث الـبل »بسـتقـ: 

التبؾقغ طؾل ما طـدهؿ مـ جؿاطة ففؾ  الحديث- «وسبعقـ فرقة كؾفا يف الـار إٓ واحدة

شركقات وبدع، وجؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ طؾل ما طـدهؿ مـ تحزب وشؼ لؾعصا طؾل 

 ؽة؟ الفالالػرق وٓة إمقر--- هؾ هاتان الػرقتان تدخالن يف 

: تدخؾ يف آثـتقـ والسبعقـ، ومـ خالػ طؼقدة أهؾ السـة ,رحمه اهلل تعالى,فلجاب 

أي أمة اإلجابة، أي استجابقا هلل  «أمتل»والجؿاطة دخؾ يف آثـتقـ والسبعقـ، الؿراد بؼقلف: 

وأضفروا إتباطفؿ لف، ثالث وسبعقن فرقة، الـاجقة السؾقؿة التل اتبعتف واستؼامت طؾك ديـف، 

 اثـتان وسبعقن فرقة فقفؿ الؽافر وفقفؿ العاصل وفقفؿ الؿبتدع أقسام-و

 السائؾ: يعـل هاتان الػرقتان مـ ضؿـ آثـتقـ والسبعقـ؟

 «-..الشقخ: كعؿ مـ ضؿـ آثـتقـ والسبعقـ-

 مـ جؿاطة اإلخقان يف غقر ما مقضع: $وحذر العالمة إلباين 

لقس صقاًبا أن يؼال: إنَّ «: »دى والـقرسؾسؾة الف»( مـ 356يف الشريط رقؿ ) $قال 

ـَّة ـَّة: ٕكَّفؿ يحاربقن السُّ  «-اإلخقان الؿسؾؿقـ هؿ مـ أهؾ السُّ

هؾ صحقح مؼقلة: إنَّ «: »سؾسؾة الفدى والـقر»( مـ 752يف الشريط رقؿ ) $و ُسئِؾ 

 خطر اإلخقان الؿسؾؿقـ أشد طؾك إمة مـ خطر القفقد والـصارى؟

 «-قن ضررهؿ أكرب ولؽـ ٓ كعامؾفؿ معامؾة القفقد والـصارى---فلجاَب: كعؿ قد يؽ

حال حسـ البـا ممسس جؿاطة اإلخقان، وتعصب أطضاء الجؿاطة لؾبـا  $وبّقـ إلباين 
= 

http://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=23067
http://www.4salaf.com/vb/showthread.php?t=23067
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 السائؾ:»، وربطقا طالقتفؿ بحسـ البـا: فؼال: ڠوأهنؿ قطعقا العالقة بقـفؿ وبقـ الرسقل  =

كثقر أثار الـؼاش والجدل حتك، يعـل بعض مقضقع الؽتاب والسـة الحؼقؼة هذا مقضقع 

اإلخقة يف الساحة اإلسالمقة يؼقل: صحقح أكا آخذ مـ الؽتاب والسـة، آخذ الؽتاب والسـة، 

  -رحمه اهلل تعالىكؿا قال أو كؿا فسرها أحد إئؿة، طؾك سبقؾ الؿثال: حسـ البـا 

  مـ؟ الشقخ:

يف أتباطف أن، يعـل سؿعـا هـاك أن مـ حسـ البـا، أخذ مـ الؽتاب والسـة، تجد  السائؾ:

يؼقل: أكا ٓ آخذ إٓ كؿا قال حسـ البـا تؿاًما: يا أخل، صقب ُطْد إلك الؽتاب والسـة، يف 

إخقر يلخذ الؽتاب والسـة، فبالتالل أكا آخذ مـ الؽتاب والسـة، وكثقرون يؼقلقن هذا 

سـة، فلول شلء يتؼاتؾقن مع الؽالم، فتتضاطػ الساحة، صقب كؾؽؿ تلخذون بالؽتاب وال

  بعض، صقب أيـ الؽتاب والسـة؟

لؿاذا يتؼاتؾقن؟ ٕهنؿ متحزبقن، مش طايشقـ يف بقتؼة واحدة، بعديـ حسـ البـا طؾك  الشقخ:

الؽتاب والسـة؟ الؽتاب والسـة هذه كؾؿة قؾقؾة إلػاظ لؽـ يدخؾ فقفا حقاة الؿسؾؿ كؾفا يف 

 وهـا يرد: كؾ كقاحل الحقاة: الؽتاب والسـة،

 وكىىىىىىىىىؾ يىىىىىىىىىدطل وصىىىىىىىىىاًل بؾقؾىىىىىىىىىك

 

 اولقؾىىىىىىىىىك ال تؼىىىىىىىىىر لفىىىىىىىىىؿ بىىىىىىىىىذاك 

ًٓ لقس رجؾ طؾؿ، إكؿا هق رجؾ دطقة، وكػع اهلل بف الشباب الؿسؾؿ حقث   حسـ البـا أو

أكؼذهؿ مـ الؼفاوي والسقـؿات و-- و-- إلك آخره، هذا ٓشؽ وٓريب فقف: لؽـ أيـ كتب 

سؿف طبد الرحؿـ لف بعض الؽتب تدل طؾك طؾؿف، حسـ البـا التل تدل طؾك طؾؿف؟ أبقه الذي ا

لؽـ ابـف حسـ البـا ما لف إٓ بعض الرسائؾ الصغقرة، هذه الرسائؾ الصغقرة كؿـفج لدطقتف 

يعـل، لؽـ ٓ تدل طؾك أن الرجؾ كان طالًؿا: فالذي يؼقل: أكا طؾك الؽتاب والسـة وطؾك 

ؿ لفقى الحزبقة العؿقاء--- فؿع هذا دلقؾ طؾك أكف مغؿض طققكف ومستسؾ مـفج حسـ البـا،

وإكؿا طـ حزبقة  ذلؽ تجد الـاس متعصبقـ لحسـ البـا، ما جاء هذا التعصب طـ طؾؿ أبًدا،

طؿقاء، وأكا قؾت مـ مدة قريبة: تشقف كبار اإلخقان الؿسؾؿقـ قطعقا العالقة بقـفؿ وبقـ 

 ، وربطقا طالقتفؿ بحسـ البـا، وهذا ضاهر، لؿاذا؟ڠالرسقل 
= 



 
ث»يف  326

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
                                           

: هذا الرجؾ الذي ابتؾل خػػقا لف لحقتف، كاكت لحقتف جؾقؾة، بؿـ تشبَّف؟ بحسـ البـا؟ هذا مثاًل  =

ٓ، حسـ البـا لحقتف أقصر مـ لحقتف أن شايػ، فتجد اإلخقان الؿسؾؿقـ الؿتديـقـ مـفؿ، 

والذي ما بدهؿ يحؾؼقا لحاهؿ يربقا لحقة قصقرة، ويحطقا جرافقت، صقرة صبؼ إصؾ طـ 

ويـ الرسقل الذي هق الؼدوة، وهق الذي قال ربـا يف الؼرآن  جؿاطة ويـؽؿ؟! حسـ البـا، يا

؟! لذلؽ همٓء ما [21]إحزاب:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  ﴿ الؽريؿ يف حؼف:

  يعرفقن حقاة الرسقل؟

  لؿـ أسقة حسـة؟ السائؾ:

فؾذلؽ اكؼطعقا طـ  [21]إحزاب:  ﴾پ پ پ ڀ ڀ ڀڀ   ﴿ كعؿ، بارك اهلل فقؽ: الشقخ:

بسبب اكصراففؿ طـ دراستفؿ السـة واكشغالفؿ بقـ السقاسة وآجتؿاع وآقتصاد  ڠالرسقل 

 «-سؾسؾة الفدى والـقر»( مـ 255الشريط رقؿ )«- والفتافات التل ما تحتفا إٓ الصقاح

أن مـفج اإلخقان مـفج ضال، وبقَّـ حال حسـ  $وبقَّـ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل 

«: إسئؾة الحضرمقة طؾك مسائؾ دطقية»يف شريط  $اإلخقان: فؼال  البـا ممسس جؿاطة

أما اإلخقان الؿػؾسقن فال ُيستطاع الحؽؿ طؾك أفرادهؿ، فقف مـ هق ُمؾبَّس طؾقف، لؽـ الؿـفج »

مـفج ضال، ومـفج فرقة مـ الػرق الزائغة، أكا أرجق أن تؼرءوا طـ حسـ البـا الذي كـت 

ًئا، وبعد ذلؽ اتضح بلكف رجؾ صقيف، يريد التقفقؼ بقـ أطتربه مجدًدا، صحقح كـت مخط

 الشقعة والسـة، رجؾ جقيفؾ، طـده حؿاسة لؾديـ طؾك غقر بصقرة-

فالؼصد أن هذه الدطقة مـ حقث هل ضررها أكثر مـ كػعفا، وقد تؽؾؿت طؾقفؿ يف غقر ما 

الؿخرج »بت ، وما كـت أطرف حؼقؼتفؿ مثؾ أن طـد أن كت«الؿخرج مـ الػتـة»شريط، ويف 

، ويف «السققف الباترة»يف  ,أيًضا,، وما قد اتضحت حؼقؼتفؿ مثؾ أن، وهؽذا «مـ الػتـة

غارة إشرصة طؾك أهؾ »، ويف كتاب «قؿع الؿعاكد وزجر الحاقد الحاسد»، ويف «الؿصارطة»

 أحقالفؿ طؾك أحسـ ما ُيرام، واهلل الؿستعان، وقد ,الحؿد هلل,، فُعؾؿت «الجفؾ والسػسطة

 أططقـاهؿ قسطفؿ-

 «-والذي أكصح بف يف شلهنؿ: أٓ تحضر محاضراهتؿ، وٓ ُيسؿع ققلفؿ---
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ؾك تصحقح يؼقل مثؾف، ولؽـ بجرأة بالغة ط ,طػا اهلل طـف, (1)سقد قطب

                                           

وإب  مجدد مذهب الخقارج يف العصر الحديث، وأقـقم التؽػقر، ,طػا اهلل طـف,سقد قطب  (1)

الروحل لؾجؿاطات التؽػقرية باطرتاففؿ، وجؿع بقـ ضالٓت كثقرة يف مملػاتف مـ تؽػقر 

 وسب إكبقاء، وسب الصحابة، والؼقل بقحدة القجقد، والحؾقل وآتحاد-الؿجتؿعات، 

حّذر أهؾ العؾؿ مـ مملػاتف ومـ مـفجة الخبقث، وطؾك رأسفؿ: الشقخ العالمة اإلمام 

 -$طبدالعزيز بـ باز 

: [5]صف:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ   ققلف تعالك: ﴿ يف« ضالل الؼرآن»يف  ,طػا اهلل طـف,قال سقد قطب 

« الظالل«- »كؼقل: إكف كـاية طـ الفقؿـة طؾك هذا الخؾؼ أن ء طؾك العرش فـؿؾؽأما آستقا»

  ، دار العؾؿ-1456، 12ط  (6.3458) (،4.2328)

هذا معـاه الفقؿـة، ما  فاسٌد، هذا كؾف كالم: »$* قال سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ باز  

ك العرش، وهذا باصٌؾ يدل طؾك العؾق طؾ الؿعروف، وهق أثبت آستقاء: معـاه إكؽار آستقاء

 «-التػسقر أكف مسؽقـ ضايع يف

ـ  ولؿا قال لسؿاحتف أحد الحاضرـي بلن البعض يقصل بؼراءة هذا الؽتاب دائًؿا، قال سؿاحة الشقخ اب

  «-كؽتب طؾقف إن شاء اهلل الذي يؼقلف غؾط، ٓ-- غؾط، الذي يؼقلف غؾط، سقف»باز: 

السـة  تسجقالت مـفاج , 1413بالرياض سـة  * الؿرجع: )درس لسؿاحتف يف مـزلف 

  بالرياض(-

  :$( لؾعالمة الشقخ طبد العزيز بـ باز 2* فتقى ) 

لـلخذ مقسك إكف : »ڠ طـ مقسك« التصقير الػـل يف الؼرآن»وقال سقد قطب يف كتابف  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   الؿزاج--- ﴿ كؿقذج لؾزطقؿ الؿـدفع العصبل

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ ڦ

التعصب الؼقمل كؿا يبدو آكػعال العصبل، وسرطان  وهـا يبدو [15الؼصص:] ﴾ڃ چچ 

  «-فقثقب إلك كػسف شلن العصبققـ تذهب هذه الدفعة العصبقة ما

 وهق تعبقر»، قال: [18الؼصص:] ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   طـد ققلف تعالك: ﴿ ثؿ يؼقل 
= 
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سؿة  الؿتققع لؾشر يف كؾ حركة وتؾؽمصقر لفقئة معروفة، هقئة الؿتػزع الؿتؾػت  =

  ، دار الشروق-13( ط 253، 251، 255« )التصقير الػـل«- »العصبققـ

آستفزاء بإكبقاء »لؿا قرئ طؾقف مثؾ هذا الؽالم:  $باز  قال سؿاحة الشقخ طبد العزيز بـ 

ج مـفا تسجقالت , 1413الؿرجع: )درس لسؿاحتف يف مـزلف بالرياض سـة «- مستؼؾة ردة

 بالرياض(-  السـة

  :$لؾعالمة الشقخ طبد العزيز بـ باز  (3* فتقى ) 

وطؿرو  ( طـ معاوية بـ أبل سػقان،242)ص« كتب وشخصقات»وقال سقد قطب يف كتابف  

الـػقس،  أطرف مـف بدخائؾ إن معاوية وزمقؾف طؿًرا لؿ يغؾبا طؾقًّا ٕهنؿا: »ڤبـ العاص 

يف استخدام كؾ سالح،  ٕهنؿا صؾقؼان ف الؿـاسب، ولؽـوأخرب مـف بالتصرف الـافع يف الظر

  وهق مؼقد بلخالقف يف اختقار وسائؾ الصراع-

 الذمؿ ٓ معاوية وزمقؾف إلك الؽذب والغش والخديعة والـػاق والرشقة وشراء وحقـ يركـ 

لػشؾ أشرف  يؿؾؽ طؾل أن يتدلك إلك هذا الدرك إسػؾ، فال طجب يـجحان ويػشؾ، وإكف

  «-كجاحمـ كؾ 

 قبقح!!  كالم»لؿا سئؾ طـ هذا الؽالم وقرئ طؾقف:  $طبد العزيز بـ باز  قال الشقخ 

وكالم مـؽر-  قبقح، هذا كالم قبقح! سب لؿعاوية وسب لعؿرو بـ العاص: كؾ هذا كالم

فاهلل يعػق طـا  أخطئقا معاوية وطؿرو ومـ معفؿا مجتفدون أخطئقا، والؿجتفدون إذا

  «-وطـفؿ

  كػاًقا( ألقس تؽػقًرا؟ ئؾ: ققلف: )إن فقفؿاقال السا 

الصحابة، أو  لبعض هذا خطل وغؾط ٓ يؽقن كػًرا: فنن سبف: »$طبد العزيز  قال الشقخ 

ولؽـ إذا سب  ,العافقة اهلل كسلل,واحد مـ الصحابة مـؽٌر وفسؼ يستحؼ أن يمدب طؾقف 

 «-ح يف الشرعمعـاه قد إذا سبفؿ إكثر أو فسؼفؿ يرتد ٕهنؿ حؿؾة الشرع-

  الؽالم؟ قال السائؾ: أٓ يـفك طـ هذه الؽتب التل فقفا هذا ,

  «-يـبغل أن تؿزق: »$قال سؿاحة الشقخ طبد العزيز  

  «-هذا يف جريدة؟»ثؿ قال الشقخ: 
= 
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  إلقؽ- قال السائؾ: يف كتاب، أحسـ اهلل ,  =

 «-لؿـ؟»قال الشقخ طبد العزيز:  

  قال السائؾ: لسقد قطب- , 

 «- هذا كالم قبقح»ل الشقخ طبد العزيز: قا , 

 «- كتب وشخصقات»قال السائؾ: يف  , 

 (- اهـ-18.7.1416الؿرجع: )شرح رياض الصالحقـ لسؿاحتف بتاريخ يقم إحد  

 :$الشقخ العالمة اإلمام محؿد كاصر الديـ إلباين 

  الؿحدث محؿد كاصر الديـ إلباين: فتقى العالمة»

العقاصؿ »كتاب  معؾًؼا طؾك خاتؿة $إلباين  دث محؿد كاصر الديـقال العالمة الؿح 

 كؾ ما رددتف طؾك سقد قطب حؼٌّ صقاٌب، ومـف «: »قطب مـ الؼقاصؿ مؿا يف كتب سقد

 الثؼافة اإلسالمقة أن سقد قطب لؿ يؽـ طؾك معرفة باإلسالم قارئ طؾك شلء مـ يتبقـ لؽؾ

  بلصقلف وفروطف-

طـ جفؾف  بقاجب البقان والؽشػ أيفا إخ )الربقع( طؾك ققامؽفجزاك اهلل خقر الجزاء  

  «-واكحرافف طـ اإلسالم

  كتبفا يف آخر حقاتف(- $الؿرجع: )مـ ورقة بخط الشقخ إلباين  

  ( لؾعالمة الؿحدث كاصر الديـ إلباين:2* فتقى ) 

 : لشخص مـاقشة يف سقاق $قال العالمة الؿحدث محؿد كاصر الديـ إلباين  

  طزام؟ أكا قؾت يقًما ما بالـسبة لسقد قطب- تسؿع بالشقخ طبد اهلل»

  قال السائؾ: كعؿ- 

قريب سبع  طزام كان هـا مـ اإلخقان الؿسؾؿقـ، ومـذ قال الشقخ: جزاك اهلل خقًرا، طبد اهلل 

مؼاصعة دروسف  اإلخقان الؿسؾؿقن اتخذوا قراًرا بؿؼاصعة إلباين: سـقـ أو ثؿان سـقـ

 الرجؾ القحقد مـ بقـ كؾ مـ يـتؿل إلك دطقتف، طؾًؿا أن طبد اهلل طزام كان هق صعةومؼا

كذا إٓ يؽقن هق  جؾسة يف دار اإلخقان الؿسؾؿقـ الذي ٓ يؽاد يسؿع أن الشقخ إلباين طـده

ا يؽتب فقف خالصات- وقؾؿ )هقؽ( مـ أول الحضقر ومعف دفرت )هقؽ( صغقر   صغقر جدًّ
= 
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ا لؿا صدر قرار مؼاصعةهذا الرجؾ القدود   =   إلباين ما طاد حضر طـد إلباين إصالًقا- حؼًّ

وسؾَّؿ هق  خارجقن مـ الصالة، سؾؿت طؾقف بطبقعة الحال وكحـ« مسجد صفقب»لؼقتف يف  

  يريد أن يخالػ الؼرار! طؾك استحقاء: ٕكف ٓ

  قؾت لف: أيش هذا يا شقخ، هؽذا اإلسالم يلمركؿ؟ 

  : سحابة صقػ طؿا قريب تـؼشع-,طزام  أي طبد اهلل ,قال  

 الخالصة فؼال: راحت أيام وجاءت أيام كان جاء زارين طؾك البقت ما وجدين، طاود الشقخ 

صرق الباب دخؾ، أهاًل  قام بتتبع إخبار طرف أين أكا طـد كظام لؿا كان بقتف تحت يف البؾد،

طؾك آستػادة مـ طؾؿؽ مـ  يصتعؾؿ حر وسفاًل، قال: أكا جئت البقت ما وجدتؽ وأكا كؿا

 هذه؟  لؽـ أيش معـك الؿؼاصعة هذا الؽالم، قؾت لف: أكا هؽذا أطرف،

َت سقد قطب     -,الشاهد وهذا,قال: أكت كَػرَّ

رت؟    قؾت لف: أيش كػَّ

: )سقرة الحديد(  قال: أكت بتؼقل: إكف هق يؼرر  ًٓ  ,أضـ,طؼقدة وحدة القجقد يف تػسقر أو

  -[1]اإلخالص:  ﴾ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ  بـ﴿ وثاكًقا:

لؽـ كحـ  أكف يؼقل بقحدة القجقد، قؾت: كعؿ، كؼؾ كالم الصقفقة وٓ يؿؽـ أن يػفؿ مـف إٓ 

إكساًكا ولق وقع يف  ٓ كؽػر ,تتابع جؾسايت وأكت مـ أطرف الـاس بذلؽ ٕكؽ,مـ قاطدتـا 

د بقـ ضفراكقؽؿ--- مقجق فؽقػ أكتؿ تعؾـقن الؿؼاصعة هذه وأكا الؽػر إٓ بعد إقامة الحجة،

  صحقح أكا أكػر سقد قطب- إذا ما جئت تبعثقا شخص يتحؼؼ مـ أكف أكت

  يف سقرة كذا- معف يقمئٍذ لؿا جاء لـظام أخقكا طؾل السطري، قؾت لف: سقد قطب هؽذا يؼقل كان 

قؾـا لف: يا أخل،  والتقحقد--- إلخ، قام فتح يف مؽان آخر فقف بلن الرجؾ يممـ باهلل ورسقلف 

  الذي قالف- لؽــا أكؽركا هذا الباصؾ كحـ ما أكؽركا هذا الحؼ الذي يؼقلف،

الؿجتؿع( يف  كشر مؼالتقـ أو ثالثة بصقرة متتابعة يف )مجؾة ورغؿ هذه الجؾسة فقؿا بعد راح 

ا، لؽـ الشاهد  بعـقان ضخؿ: )الشقخ إلباين يؽػر سقد قطب(، الؽقيت والؼصة صقيؾة جدًّ

  فقفا أيـ؟

الذي  قطب كػره إلباين مثؾ حـ كؼقل )هقؽ( وكؼقل )هقؽ(، فالذي يلخذ إن سقدأكـا ك 
= 
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  أهقاء، يا أخل! قطب يف مؽان معقـ، همٓء أهؾ يلخذ إكف واهلل الشقخ إلباين أثـك طؾك سقد =

ڦ ڄ ڄ ڄ   همٓء ٓ سبقؾ لـا أن كؼػ يف صريؼفؿ إٓ أن كدطـق اهلل لفـؿ فؼط، ﴿ 

 - اهـ« [99يقكس:] ﴾ ڄ ڃ ڃ

 اهـ-«- شريط لؾشقخ بعـقان )مػاهقؿ يجب أن تصحح(»الؿرجع: 

 :$الشقخ العالمة اإلمام محؿد بـ صالح العثقؿقـ 

  بـ صالح العثقؿقـ: فتقى العالمة الشقخ محؿد

 سئؾ فضقؾة الشقخ العالمة محؿد بـ صالح العثقؿقـ: 

سقد قطب، لؽـ  مـ تجاوزاتطؾك هذا السمال: إكـا كعؾؿ الؽثقر  أرجق إجابتل ,أثابؽؿ اهلل,» 

ممخًرا ولؿ أقتـع بذلؽ:  لؿ أسؿعف طـف، وقد سؿعتف مـ أحد صؾبة العؾؿ الشلء القحقد الذي

 وصبًعا هذا كػر صريح، ففؾ كان سقد إن سقد قطب مؿـ يؼقلقن بقحدة القجقد- فؼد قال:

  اإلجابة جزاكؿ اهلل خقًرا- قطب مؿـ يؼقلقن بقحدة القجقد؟ أرجق

كتب  وٓ أطؾؿ طـ حال الرجؾ، لؽـ قد مطالعتل لؽتب سقد قطب قؾقؾة»محؿد:  قال الشقخ 

مثـؾ ما كتبـف  ، كتبقا مالحظات طؾقف،«ضالل الؼرآن» العؾؿاء فقؿا يتعؾؼ بؿملػف يف التػسقر

سقد  مالحظات طؾقف: طؾك وكتب أخقكا الشقخ ربقع الؿدخؾل $الدويش  الشقـخ طبد اهلل

  «-فؿـ أحب أن يراجعفا فؾقراجعفا قطب يف التػسقر ويف غقره-

َع  ثؿ الؿرجع: مـ شريط )الؾؼاء الؿػتقح الثاين بقـ الشقخقـ العثقؿقـ والؿدخؾل بجده(،  َوقَّ

 (- 24.2.1421طؾقفا الشقخ محؿد بتاريخ 

  العثقؿقـ: ( لؾعالمة الشقخ محؿد بـ صالح2* فتقى ) 

فؾقس هـاك  إهنا أحدية القجقد،«: »آنضالل الؼر»قال سقد قطب يف تػسقر سقرة اإلخالص يف  

فنكؿا يستؿد  إٓ وجقده، وكؾ مقجقد آخر: حؼقؼة إٓ حؼقؼتف، ولقس هـاك وجقد حؼقؼل

وهل مـ ثؿ  ويستؿد حؼقؼتف مـ تؾؽ الحؼقؼة الذاتقة، وجقده مـ ذلؽ القجقد الحؼقؼل،

أصاًل، وهذه طؼقدة  دسقاه فاطاًل لشلء أو فاطاًل يف شلء يف هذا القجق أحدية الػاطؾقة، فؾقس

  (-4553، 6.4552« )الظالل» «-الضؿقر، وتػسقر لؾقجقد يف

 العرش أما آستقاء طؾك: »[5]صف:  ﴾ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  وقال يف ققلف تعالك: ﴿ , 
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(، 4.2328« )الظالل«- »فـؿؾؽ أن كؼقل: إكف كـاية طـ الفقؿـة طؾك هذا الخؾؼ =

  ، دار العؾؿ(-1456، 12(، ط6.3458)

يف »كتاب  طـ صاحب ,حػظف اهلل  ,فضقؾة الشقخ العالمة محؿد بـ صالح العثقؿقـ  سئؾ , 

  ومـفجف يف التػسقر؟« ضالل الؼرآن

ابـ كثقر،  الرجؾ وكتابف، ويف كتب التػسقر إخرى كتػسقر إكف كثر الحديث حقل هذا»فؼال:  

 وتػسقـر  ،,لحديـثا طؾـك ما فقـف مـ التساهـؾ يف,سعـدي، وتػسقـر الؼرصبل  وتػسقـر ابـ

  أبل بؽر[ الجزائري الِغـك والؽػاية ألػ مرة طـ هذا الؽتاب-[

وهل مدوكة  الؽتاب، أهؾ العؾؿ[ كالدويش وإلباين الؿالحظات طؾك هذا[وقد ذكر بعض  

  ومقجقدة-

ًٓ  ولؿ أصؾع طؾك هذا الؽتاب بؽامؾف، وإكؿا   قرأُت تػسقره لسقرة اإلخالص، وقد قال قق

يؼقل  أهؾ السـة والجؿاطة: حقث إن تػسقره لفا يدل طؾك أكف فا مخالًػا لؿا طؾقفطظقًؿا فق

 بقحدة القجقد، وكذلؽ تػسقره لالستقاء بلكف الفقؿـة والسقطرة- 

  «-ضالل الؼرآن»وقد ذكر ذلؽ صاحبف، فؼال:  كتاب تػسقر طؾًؿا بلن هذا الؽتاب لقس 

 وأن و غقره سبًبا لؾخالف والشؼاق بقـفؿ،صالب العؾؿ أٓ يجعؾقا هذا الرجؾ أ ويجب طؾك 

  يؽقن القٓء والرباء لف أو طؾقف-

َع طؾقفا الشقخ محؿد1418محرم  9 ,1591طدد ,الؿرجع: )مجؾة الدطقة   بتاريخ  ، ثؿ َوقَّ

24.2.1421-)  

  العثقؿقـ: ( لؾعالمة الشقخ محؿد بـ صالح3* فتقى ) 

ـِّّل بؼراءة كتب سقد صُح الشبابقال السائؾ: ما هق ققل سؿاحتؽؿ يف رجؾ يـ  قطب،  السُّ

دون أن يـبف طؾك « أطدمقين لؿاذا»و« طؾك الطريؼ معالؿ»و« يف ضالل الؼرآن»ويخص مـفا: 

  الؿقجقدة يف هذه الؽتب؟ إخطاء والضالٓت

كاصًحا هلل  أن مـ كان ,بارك اهلل فقؽ,ققلل[ [أكا : »,حػظف اهلل  ,فؼال الشقخ ابـ طثقؿقـ  

التػسقر وغقر  الؿسؾؿقـ أن يحث الـاس طؾك قراءة كتب إقدمقـ يف لف وإلخقاكفورسق

صقام  فػقف $  أبرك وأكػع وأحسـ مـ كتب الؿتلخريـ، أما تػسقر سقد قطب التػسقر، ففل
= 
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ٱ ٻ ٻ   سقرة ﴿ وتػسقره فقف صقام: كتػسقره لالستقاء، ,لؽـ كرجق اهلل أن يعػق طـف, =

  «-صػف لبعض الرسؾ بؿا ٓ يـبغل أن يصػف بف، وكذلؽ و[1]اإلخالص:  ﴾ٻ ٻ

َع طؾقفا  الؿرجع )مـ شريط أققال العؾؿاء يف إبطال ققاطد ومؼآت طدكان طرطقر، ثؿ  َوقَّ

 (- اهـ-24.2.1421الشقخ محؿد بتاريخ 

 :,حػظف اهلل–الشقخ العالمة صالح بـ فقزان الػقزان 

  «:ضالل الؼرآن»يف [ 177ؼرة: ]الب﴾ ڦ ڦ   قال سقد قطب يف تػسقر ققلف تعالك: ﴿

إسرى بقـ  الؿثؾ يف اسرتقاق وذلؽ حقـ كان الرق كظاًما طالؿقًّا تجري الؿعامؾة فقف طؾك» 

يتعارف العالؿ طؾك كظام  الؿعامؾة بالؿثؾ، حتك الؿسؾؿقـ وأطدائفؿ، ولؿ يؽـ لإلسالم بد مـ

 (،1.235سقرة البؼرة ) (، وكرر ذلؽ يف تػسقر3.1669« )الظالل«- »آخر غقر آسرتقاق

 (-6.3285(، ويف تػسقر سقرة محؿد )4.2455ويف تػسقر سقرة الؿممـقن )

قبقل كظام  قال سائؾ: فضقؾة الشقخ، يرى بعض الؽتاب العصريقـ أن هذا الديـ قد ُأجرب طؾك 

  الرق الجاهؾل يف بادئ إمر-

  صالح: أطقذ باهلل- قال فضقؾة الشقخ 

وغقرها  أبقاب الؽػارات طـ صريؼ فتح بتخػقػف[[بؼقلف: بقد أكف جاء أكؿؾ السائؾ سمالف  , 

هق إزالة  الشارع اإلطتاق القاجب يف الؿقالك بالتدريج حتك يـتفل، وبالتالل يؽقن مؼصقد مـ

  هذا الـظام بالتدريج- فؿا تقجقفؽؿ؟

الؽتاب  ر مـرغؿ أكف يردده كثق ,والعقاذ باهلل,هذا كالم باصؾ »قال الشقخ صالح الػقزان:  

  وٓ كؼقل: العؾؿاء، بؾ كؼقل: الؿػؽريـ كؿا يسؿقهنؿ- والؿػؽريـ

، «الؼرآن ضالل»الدطاة أيًضا، وهق مقجقد يف تػسقر سقد قطب يف  ومع إسػ يؼقلقن طـفؿ: 

واستـؽار الـاس  إن اإلسالم ٓ يؼر الرق، وإكؿا أبؼاه خقًفا مـ صقلة الـاس الؼقل: يؼقل هذا

اهلل يجامؾ الـاس، وأشار إلك رفعف  لرق، ففق أبؼاه مـ باب الؿجامؾة يعـل كلنا ٕهنؿ ألػقا

 حتك يـتفل- بالتدريج

هذا إلحاد واهتام لإلسالم، ولقٓ العذر بالجفؾ،  ,والعقاذ باهلل,وإلحاد  هذا كالم باصؾ 

 ؾدونمؼ ٕن[ همٓء كعذرهؿ بالجفؾ، ٓ كؼقل: إهنؿ كػاٌر: ٕهنؿ جفال يف هذه الؿسللة أو[
= 
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إكسان  كؼؾقا هذا الؼقل مـ غقر تػؽقر، فـعذرهؿ بالجفؾ فقفا، وإٓ الؽالم هذا خطقر لق قالف =

ما تعؾؿقا  أو كتَّاب متعؿًدا ارتد طـ ديـ اإلسالم، ولؽـ كؼقل همٓء جفال ٕهنؿ مجرد أدباء

لؽػار بزطؿفؿ، ٕن ا العؾؿ الشرطل، ووجدوا هذه الؿؼالة فػرحقا هبا يردون هبا طؾك الؽػار

أن يردوا طؾقفؿ  الـاس، وأكف وأكف، فلرادوا يؼقلقن: إن اإلسالم ُيَؿؾَِّؽ الـاس، وأكف يسرتق

ا، ويزيد[العدو  بالجفؾ، والجاهؾ إذا رد طؾك العدو تؿسًؽا بباصؾف: ٕن  فنكف[ يزيد العدو شرًّ

والربهان،  ؿ]بؾ[ يؽقن الرد بالعؾ بالعؾؿ وٓ يؽقن بالعاصػة، وٓ يؽقن بالجفؾ، الرد يؽقن

  أمقر خطقرة وهق ٓ يعرففا- وإٓ فالقاجب أن اإلكسان يسؽت وٓ يتؽؾؿ يف

بالجفؾ،  أو مؼؾًدا ففذا يعذر ففذا الؽالم باصؾ ومـ قالف متعؿًدا فنكف يؽػر، أما مـ قالف جاهاًل  

 -,والعقاذ باهلل,والجفؾ آفٌة قاتؾة 

وجد  ومستؿر[ ما[د يف الدياكات السؿاوية مقجق أقر الرق، والرق قديؿ قبؾ اإلسالم فاإلسالم 

، وذلؽ حؽؿ اهلل  يؽقن مقجقًدا ٕكف تابع لؾجفاد يف سبقؾ الجفاد يف سبقؾ اهلل، فنن الرق

 مجامؾة ٕحد، واإلسالم لقس طاجًزا أن يصرح ويؼقل: ما فقف محاباة ٕحد وٓ فقف اهلل 

يف  لربا، وكؿا قال يف الزكا، وكؿا قالطبادة إصـام، وكؿا قال يف ا الرق باصؾ: كؿا قال يف

و[ [الباصؾ،  برد[[بؾ[ يصرح [الجاهؾقة، اإلسالم شجاع ما يتققػ ويجامؾ الـاس:  جرائؿ

  يبطؾ الباصؾ-

باصؾ وٓ  كان الرق باصاًل ما جامؾ الـاس فقف: بؾ قال: هذا ، فؾقهذا حؽؿ اهلل  

  أبقا- هلل شاءوا أمشرطل باق ما بؼل الجفاد يف سبقؾ ا يجقز، فالرق حؽؿ

 طبادة اهلل  وسبب الرق هق الؽػر باهلل، ففق طؼقبة لؿـ أصر طؾك الؽػر واستؽرب طـ[

  وٓ يرتػع إٓ بالعتؼ-

ولقس سببف كؿا  الرق: )هق طجز حؽؿل يؼقم باإلكسان سببف الؽػر(، قال العؾؿاء يف تعريػ

باب  راجع كتب الػرائض يف لؽ،اسرتقاق الؽػار ٕسرى الؿسؾؿقـ ففق يف مؼابؾة ذ يؼقلقن:

، مؿا يدل ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  التسري بف، وقد تسرى مقاكع اإلرث- وسؿك اهلل الرق مؾؽ القؿقـ، وأباح

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ طؾك أكف حؼ، قال تعالك: ﴿

[- وكقن 5,7الؿممـقن: ] ﴾ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڄ ڄ
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سرتقاق بشرصف، ولق لؿ يبحف ٕمر برفعف الرق ٓ يرتػع إٓ بالعتؼ دلقؾ طؾك أن الشارع أباح آ =

 «-ثؿ صححف الشقخ 4.8.1416الثالثاء  مـ شريط بتاريخ» «-بدون إطتاق[

 لؾعالمة الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان: (2* فتقى )

  ؟«ضالل الؼرآن»طـ قراءة كتاب  سئؾ الشقخ العالمة صالح الػقزان

ن )الظالل»فؼال:   وكقكـا كربط الشباب  يشتؿؾ طؾك أشقاء فقفا كظر كثقر، (وقراءة )الظالل( فقفا كظر:ٕ 

)الظالل( ويلخذون ما مردود سقئ طؾك أفؽار الشباب-  فقف مـ أفؽار هل محؾ كظر- هذا قد يؽقن لف ـب

ـ كثقر»و ـ مثؾ هذا ، وتػاسقر طؾؿاء السؾػ الؽثقرة«تػسقر اب   التػسقر- فقفا غـك ط

الؼرآن بقجف  لؾسقر، أو يف ب يبحث بالؿعـك اإلجؿاللوهق يف الحؼقؼة لقس تػسقًرا، وإكؿا كتا

أكف شرح معاين الؼرآن بأثار، وبقان ما فقفا  العؾؿاء: طام، ففق لقس تػسقًرا بالؿعـك الذي يعرفف

اهلل  مـ أحؽام شرطقة- وقبؾ ذلؽ كؾف بقان مراد أسرار لغقية وبالغقة، وما فقفا مـ

 -مـ أيات والسقر  

الؿقضقطل  فـستطقع أن كسؿقف تػسقًرا مقضقطقًّا، ففق مـ التػسقر« نضالل الؼرآ»أما  

التل ٓ  وما فقف مـ التعابقر العصر، لؽـف ٓ ُيعَتؿد طؾقف لؿا فقف مـ الصقفقات، الؿعروف يف هذا

يعـك بتقحقد  وأيًضا هق ٓ تؾقؼ بالؼرآن، مثؾ وصػ الؼرآن بالؿقسقؼك والجرس واإليؼاطات،

شقًئا مـ إلقهقة فنكؿا يركز طؾك  ـك يف الغالب بتقحقد الربقبقة، وإن ذكرإلقهقة، وإكؿا يع

وحدها[ هل إلقهقة [إلقهقة، لؽـ لقست  كقع مـ تقحقد الحاكؿقة، والحاكؿقة ٓ شؽ أهنا

  أهؾ الضالل[- الصػات طؾك صريؼة وهق يقؤل[الؿطؾقبة، 

  -وغقره مـ كتب التػسقر والؽتاب ٓ يجعؾ يف صػ ابـ كثقر

ـ كتب السؾػ، ومـ الؽتب ـقة بالعؼقدة والؿعـقة هذا الذي أراه، ولق اختقر م ـقة  الؿع بتػسقر الؼرآن والؿع

 يف شريط مجؿقع ما قالف اـب باز حقل كصقحتف»الؿرجع  هذا أكسب لؾشباب- بإحؽام الشرطقة لؽان

 «-ثؿ صححف الشقخ 9.8.1412 ,مؽة الؿؽرمة  ,فضقؾتف  لؼاء مع ,العامة 

 الػقزان: ( لؾعالمة الشقخ صالح بـ فقزان3فتقى )* 

  أكف قال: ,هداه اهلل,قال السائؾ كؼاًل طـ إخ طدكان طرطقر  

بعض  مـف لؿاذا ٓ يالم اإلمام أحؿد يف تؽػقره لتارك الصالة، ويالم سقد قطب إذا صدر 
= 



 
ث»يف  336

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

                                            

ؾك هذه وقد حؽؿ ط $العبارات، وكؼقل: هذا يؽػر الؿجتؿعات، وٓ يالم اإلمام أحؿد  =

 فؿا هق تعؾقؼ سؿاحتؽؿ؟ ,يصؾقن[ أي ٕن أغؾبفؿ ٓ[,الشعقب كؾفا بالؽػر؟! 

 الػقزان: قال فضقؾة الشقخ صالح

جاهؾ بعؾقم الشرع  اإلمام أحؿد طالؿ وحرب يعرف إدلة وصرق آستدٓل، وسقد قطب»

ٕن اإلمام [، اإلمام أحؿد وسقد قطب ضؾؿ ما يؼقل، فالتسقية بقـ وأدلتف ولقس طـده أدلة طؾك

طؾك كػر تارك الصالة متعؿًدا، وسقد لقس طـده دلقؾ واحد  مـ الؽتاب والسـة طـده أدلة كثقرة

  «-تؽػقره لعؿقم الؿسؾؿقـ بؾ إدلة طؾك خالف ما يؼقل[ ما يؼقل مـ طؾك

 بف ٓ أطؾؿ أحًدا تؽؾؿ يف قضايا الؿـفج بؿثؾ ما تؽؾؿ»)يعـل طرطقر(:  ,أيًضا, كذلؽ قال 

الؿـفاج هاهـا  فسئؾ طـ ققلف هذا فلجاب: كؾؿة«- قطب، ومعظؿ ما كتبف كان مصقًبا فقفسقد 

 «-يف زماكف- أي وقت الخؿسقـات أقصد هبا قضايا: التغققر، آكتخابات، آغتقآت- وأقصد

 فلجاب الشقخ صالح: 

ومـ  العؾؿاء مـ قبؾ سقد قطب أن ,وهلل الحؿد,جاهؾ، أما كحـ كعرف  هق ٓ يعرف ٕكف»

مـ شريط أققال العؾؿاء يف »الؿرجع: «- أهنؿ يخالػقن سقد قطب يف كثقر مؿا يؼقل- كعؿ بعده

  «-ققاطد ومؼآت طدكان طرطقر إبطال

 * سمال: هؾ يؼال: إن سقد قطب إن كان مجتفًدا ففق ملجقر طؾك ذلؽ؟ 

 جقاًبا طؾك هذا:  ,حػظف اهلل,قال فضقؾة الشقخ صالح  

جتفاد حتك يؼال فقف ذلؽ، لؽـ يؼال: إكف جاهؾ فقؿا قال، يعذر بجفؾف، لقس هق مـ أهؾ آ»

ًٓ لالجتفاد ٕهنا تقققػقة مـ تعؾقؼ الشقخ صالح »الؿصدر: «- ثؿ إن مسائؾ العؼقدة لقست مجا

 اهـ-«- بخطف طؾك حاشقة هذه الرباءة ,حػظف اهلل,

 :,حػظف اهلل,الشقخ العالمة صالح بـ محؿد الؾحقدان 

« ضالل الؼرآن»الشقخ العالمة صالح بـ محؿد الؾحقدان: هؾ يقجد يف مجؾد سئؾ فضقؾة 

 لسقد قطب شؽٌّ أو ريب بالـسبة لؾعؼقدة، وهؾ تـصح باقتـائف أم ٓ؟ 

 فلجاب الشقخ:

كسلل اهلل أن يرحؿ جؿقع أمقات  $ ,بؾ هق مؾلء بؿا يخالػ العؼقدة، فالرجـؾ »
= 
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دراسات الؿدكقة وأهؾ إدب، ولف كتبف لقس مـ أهؾ العؾؿ، هق مـ أهؾ ال ,الؿسؾؿقـ =

حصاد »السابؼة قبؾ أن يـخرط يف سؾؽ اإلخقان الؿسؾؿقـ، وكان مـ إدباء، لف كتاب: 

، وأشقاء كثقرة مـ هذا الـقع، ثؿ شاء «صػؾ مـ الؼرية»، وغقره-- و«إصقاف إربعة»، و«أدبل

 أن يتحقل طؿا كان طؾقف-  اهلل 

الؽالم وإن قؾ العؿؾ، وكان لؾؽالم أثره، فؽان ما كان، وكتب  وكان يف وقت كشط الـاس يف

وإن شاء اهلل لف حسـات، ولؽـ لف أخطاء يف «- يف ضالل الؼرآن»هذا الؽتاب الذي اسؿف 

العؼقدة، ويف حؼ الصحابة: أخطاء خطقرة كبقرة، وقد أفضك إلك ما قدم، فـسلل اهلل أن يعػق طـا 

 وطـف- 

ؾُؿ العؼقدة وٓ تؼرر إحؽام، وٓ يعتؿد طؾقفا يف مثؾ ذلؽ، وٓ يـبغل وأما كتبف فنهنا ٓ ُتعِّ 

لؾشادي والـاشئ يف صريؼ العؾؿ أن يتخذها مـ كتب العؾؿ التل يعتؿد طؾقفا، فؾؾعؾؿ كتبف، 

 ولؾعؾؿ رجالف-

أكصح أن يعتـل صالب العؾؿ بالؼراءة لؾؿتؼدمقـ: إئؿة إربعة، ولؾتابعقـ، وأهؾ الحؼ، 

إلسالم الؿعروفقـ بسالمة الؿعتؼد وغزارة العؾؿ والتحؼقؼ وبقان مؼاصد الشريعة، وطؾؿاء ا

طرض ,والؿرجع يف ذلؽ كؾف  ,بحؿد اهلل,كثقرون، وكتبفؿ محػقضة  ,وهلل الحؿد,وهؿ 

، وطؾك أققال السؾػ )الصحابة( ملسو هيلع هللا ىلصإكؿا يؽقن طؾك كتاب اهلل وطؾك سـة كبقف  ,أققال الـاس

مدون يف كتب  ,وهلل الحؿد,م اهلل وكالم كبقف، وذلؽ كؾف ففؿ أدرى وأطرف بؿػاهقؿ كال

 العؾؿاء مـ الصحاح والســ، وكتب أثار: كالؿصـػات وكحقها- 

فال طذر لطالب العؾؿ بالتؼصقر، وٓ يصح أن يجعؾ كتب الؿتلخريـ حاكؿة طؾك كتب 

 «-الؿتؼدمقـ

ك إمة تػريًؼا وأكا أجالس قال السائؾ: صالب طؾؿ يجالس أهؾ السـة وأهؾ البدع، ويؼقل: كػ

 الجؿقع- 

هذا مبتدع، مـ لؿ يػرق بقـ الحؼ والباصؾ ويدطل أن هذا لجؿع الؽؾؿة ففذا هق »قال الشقخ: 

 «- آبتداع، كسلل اهلل أن يفديف

( 23.15.1418مـ شريط درس بعد صالة الػجر يف الؿسجد الـبقي بتاريخ )»الؿرجع: 
= 
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 اهـ-«- ة يف الرياضوهق مقجقد يف تسجقالت مـفاج السـ =

 :$الشقخ العالمة طبد اهلل الغديان 

ٓ أطؾؿ أحًدا تؽؾؿ يف قضايا الؿـفج مثؾ ما تؽؾؿ سقد »قال السائؾ: يؼقل طدكان طرطقر: 

معالؿ طؾك »و« يف ضالل الؼرآن»قطب، ومعظؿ ما كتبف سقد كان مصقًبا فقف، ومـ أطظؿ كتبف 

مقاضع أخرى أكف لؿ يؼرأ هذه الؽتب ويـصح  ، مع أكف صرح يف«لؿاذا أطدمقين»و« الطريؼ

 الشباب بؼراءهتا، فؿا ققل سؿاحتؽؿ؟ 

 قال فضقؾة الشقخ طبد اهلل الغديان:

الجقاب: أن الشباب يـصحقن بعدم قراءهتا وأهنؿ يؼتصرون طؾك دٓلة الؼرآن ودٓلة السـة »

ـ شريط )أققال العؾؿاء م»الؿرجع: «- وطؾك ما كان طؾقف الخؾػاء إربعة والصحابة والتابعقـ

يف إبطال ققاطد ومؼآت طدكان طرطقر(- وهق مقجقد يف تسجقالت مـفاج السـة يف 

 اهـ-«- الرياض

 :,حػظف اهلل–الشقخ العالمة طبد الؿحسـ العباد 

 $إجابة طؾك سمال طـ كتب سقد قطب  الشقخ طبد الؿحسـ العباد قال طالؿ الؿديـة

 ومـاسبة قراءهتا مـ طدمفا؟

كؿا هق واضح يف مملػاتف كاتب مـ الؽتَّاب، ولقس مـ العؾؿاء  $ققل: إن سقد قطب أ» 

ل طؾك كالمفؿ يف الؿسائؾ العؾؿقة، وهق طـدما يؽتب باكػعال وحؿاس يـػؾت مـف  الذيـ يعقَّ

الؼؾؿ، وتزل بف الؼدم، فقؼع يف أخطاء فادحة كالذي حصؾ لف مـ الؽالم يف قصة كبل اهلل مقسك 

والسالم: إذ وصػف بلكف الزطقؿ الؿـدفع العصبل الؿزاج، حقث قال يف كتابف طؾقف الصالة 

لـلخذ مقسك: إكف كؿقذج »، ط-دار الشروق(: 162,163)ص« التصقير الػـل يف الؼرآن»

 «-لؾزطقؿ الؿـدفع العصبل الؿزاج!!

وهـا يبدو التعصب الؼقمل، : »[15]الؼصص:  ﴾ڃ ڃ ڃ چچ   وقال يف ققلف تعالك: ﴿

 «-دو آكػعال العصبل!!كؿا يب

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ  وقال طـد ققلف تعالك: ﴿

ولؽـف يفؿ بالرجؾ أخر كؿا هؿ بإمس، »[ قال: 18: ﴾ ]الؼصصھ ے ے ۓ ۓ
= 
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ويـسقف التعصب وآكدفاع استغػاره وكدمف وخقفف وترقبف، لقٓ أن يذكره مـ يفؿ بف بػعؾتف  =

 «-فقتذكر ويخشك

العدالة »حقث قال يف كتابف  ڤأمقر الؿممـقـ طثؿان بـ طػان  وكالذي حصؾ لف يف حؼ

وكحـ كؿقؾ إلك اطتبار خالفة طؾل امتداًدا صبقعقًّا »الطبعة الخامسة(: ,256)ص« آجتؿاطقة

 «-لخالفة الشقخقـ قبؾف، وأن طفد طثؿان كان فجقة بقـفؿا!!

لطالع أن تدرك الخالفة ولؼد كان مـ سقء ا»مـ الطبعة كػسفا(:  186)ص ,أيًضا,وقال فقف 

طثؿان وهق شقخ كبقر، ضعػت طزيؿتف طـ طزائؿ اإلسالم، وضعػت إرادتف طـ الصؿقد لؽقد 

 «-مروان وكقد بـل أمقة مـ ورائف!!

وأخقًرا ثارت الثائرة طؾك طثؿان، واختؾط فقفا »مـ الطبعة كػسفا(:  189)ص ,أيًضا,وقال 

يـظر إلك إمقر بعقـ آسالم، ويستشعر  الحؼ بالباصؾ، والخقر بالشر، ولؽـ ٓبد لؿـ

إمقر بروح اإلسالم أن يؼرر أن تؾؽ الثقرة يف طؿقمفا كاكت أقرب إلك روح اإلسالم 

 «-واتجاهف مـ مققػ طثؿان، أو بإدق مـ مققػ مروان، ومـ ورائف بـق أمقة!!

كتب »حقث قال يف كتابة  ڤوكالذي حصؾ لف يف حؼ معاوية وطؿرو بـ العاص 

إن معاوية وزمقؾف طؿًرا لؿ يغؾبا طؾقًّا: ٕهنؿا »صبعة دار الشروق(: ,242)ص« خصقاتوش

أطرف مـف بدخائؾ الـػقس وأخرب بالتصرف الـافع يف الظرف الؿـاسب، ولؽـ ٕهنؿا صؾقؼان 

يف استخدام كؾ سالح، وهق مؼقد بلخالقف يف اختقار وسائؾ الصراع، وحقـ يركـ معاوية 

الغش والخديعة والـػاق والرشقة وشراء الذمؿ ٓ يؿؾؽ طؾل أن يتدلك وزمقؾف إلك الؽذب و

 «-إلك هذا الدرك إسػؾ، فال طجب يـجحان ويػشؾ، وإكف لػشؾ أشرف مـ كؾ كجاح!!

 لذا، فنين أكصح بعدم قراءة كتبف وبآكشغال بؼراءة الؽتب الـافعة الؿلمقكة العاقبة طؾك قارئفا-

ٿ ٿ ٿ  پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ﴿

ورقة كتبفا الشقخ إجابة طؾك سمال، ووقع طؾقفا »- الؿرجع: [15الحشر: ] ﴾ٹ ٹ ٹ

 «-هـ9.6.1421بتاريخ 

 ( لؾعالمة الشقخ طبد الؿحسـ بـ حؿد العباد:2فتقى )

  ؟«ضالل الؼرآن»العباد طـ كتاب  وسئؾ الشقخ طبد الؿحسـ
= 
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مـ التػاسقر  هق $قد قطب كتاب )ضالل الؼرآن( أو )يف ضالل الؼرآن( لؾشقخ س»فؼال:   =

  الرأي، ولقست طؾك الـؼؾ، ولقست طؾك إثر- الحديثة التل هل مبـقة طؾك

 والذيـ يتؽؾؿقن بآرائفؿ ويتحدثقن بلسالقبفؿ يحصؾ فقفؿ ومـ الؿعؾقم أن أصحاب الرأي 

لف  ويصقبقن ويخطئقن، واإلكسان الذي غقر فاهؿ وغقر متؿؽـ مـ إصؾح الخطل والصقاب،

ابـ  تػسقر»و« تػسقر ابـ كثقر»يرجع إلقف، وإكؿا يرجع إلك كتب العؾؿاء الؿعتربيـ، مثؾ:  أن ٓ

  تػسقرات العؾؿاء- يف الؿتلخريـ، فنن هذه« تػسقر الشقخ طبد الرحؿـ السعدي»، ومثؾ «جرير

وبللػاضف  إدباء، يعـل يؽتب بلسؾقبف ففق مـ الؽتَّاب مـ $وأما الشقخ سقد قطب 

يؼقل: قال فالن  لؿ يجده[[ولفذا إذا قرأه اإلكسان  كالمف مبـقًّا طؾك ]إثر[،ويتحدث، لقس 

 بأثار: ٕكف ما كان اهلل كذا وكذا--- إلخ، يعـل مـ جؿع أثار والعـاية وقال فالن وقال رسقل

قح بصح مـف كالم لقس يليت مبـقًّا طؾك إثر، وإكؿا كان مبـقًّا طؾك العؼؾ والؽالم بالرأي، ولفذا

  وكالم غقر صقاب-

إمر  لؽقن اإلكسان يؼرأ كؾ شلء، وما دام أن ولفذا آشتغال--- العؿر قصقر ولقس متسًعا

هؿ طؾؿاء  والػائدة فقف محؼؼف وكالم أهؾ العؾؿ--- أهؾ العؾؿ الذيـ كذلؽ فالؼراءة فقؿا يـػع

طـده يعـل  الذي ديبكتَّاب: الؽتاب غقر العؾؿاء، الؽاتب غقر العالؿ، الؽاتب هق إ ما هؿ

ومـفا ما يخطئ، وأحقاًكا  قدرة طؾك الؽتابة واإلكشاء فقتحدث فقليت بالؽؾؿات مـفا ما يصقب

ولقست مـاسبة جاءت لؽقكف اسرتسؾ  يعرب ويخطئ يف التعبقر ويليت بعبارة هل لقست جقدة

يف كالم سقد  كؾؿات غقر ٓئؼة، يليت $قطب  سقد بؽالمف وطرب بعباراتف، ولفذا يليت يف كالم

 ويف غقره كؾؿات غقر ٓئؼة وغقر مـاسبة وٓ يؾقؼ بالؿسؾؿ أن يتػقه التػسقر قطب يف مملػاتف يف

  هبا، وأن يتؽؾؿ هبا-

ٓ يمخذ  كالم غقر صقاب أبًدا: التقحقد وأما الؼقل بلكف ما شرح التقحقد مثؾ سقد قطب، ففذا

ؼؼقـ مثؾ: البخاري وغقر البخاري مـ مـ كالم سقد قطب وإكؿا يمخذ مـ كالم العؾؿاء الؿح

وبقـقا التقحقد وطرفقا التقحقد وطرفقا  ملسو هيلع هللا ىلصالذيـ أتقا بإساكقد وإحاديث طـ رسقل اهلل 

حؼقؼة التقحقد، وكذلؽ العؾؿاء الذيـ طؾؿفؿ يف التقحقد لقس طؾك اإلكشاء وطؾك إسالقب 

ؿاء وطؾك أثار وطؾك كالم اهلل اإلكشائقة وطؾك الؽتابات إدبقة، وإكؿا بـقه طؾك كالم العؾ
= 
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وكالم رسقلف صؾقات اهلل وسالمف وبركاتف طؾقف- هذا هق الحؼقؼة الذيـ هؿ كتبقا يف التقحقد  =

الؿرجع: )سمال لف بعد درس ســ الـسائل يف الؿسجد الـبقي بتاريخ «- واشتغؾقا يف التقحقد

 (- اهـ-7.11.1414

 :$الشقخ العالمة حؿاد بـ محؿد إكصاري 

وٓبد لإلسالم أن » سقد قطب: ئؾ الشقخ العالمة الؿحدث حؿاد إكصاري طـ ققلس

الؿسقحقة والشققطقة مًعا  اإلكشائقة التل تصقغ مـ يحؽؿ، ٕكف العؼقدة القحقدة اإليجابقة

  «-والتـاسؼ وآطتدال أهداففؿا جؿقًعا ويزيد طؾقفؿا التقازن مزيًجا كاماًل يتضؿـ

 :$فلجاب الشقخ العالمة 

فنن تاب وإٓ قتؾ مرتًدا، وإن كان قد مات  يستتاب، إن كان قائؾ هذا الؽالم حقًّا فقجب أن»

ـَ أن الؿرجع: كتاب «- ٕكـا لؿ كؼؿ طؾقف الحجة هذا الؽالم باصؾ وٓ كؽػره فقجب أن ُيَبقَّ

( 24)ص ربقع الؿدخؾل لؾشقخ الؿحدث« العقاصؿ مؿا يف كتب سقد قطب مـ الؼقاصؿ»

 (- اهـ-3.1.1415الشقخ حؿاد َتثَُّبًتا يف لقؾة إحد ) وقرأها طؾك

 :$الشقخ العالمة أحؿد بـ يحقك الـجؿل 

أما الؼطبققن، ففؿ ققم : »,مـ طؾؿاء مـطؼة جازان,قال فضقؾة الشقخ أحؿد بـ يحقك الـجؿل 

درسقا كتب سقد قطب وتابعقه يف كؾ ما قالف واطتؼده، بؾ وطظؿقه كؾ التعظقؿ مؿا جعؾفؿ 

ا وصقاًبا وإن خالػ إدلة وبايـ مـفج السؾػ، ويتضح ذلؽ يت خذون كؾ ما قالف يف كتبف حؼًّ

مـ الثقرة الؽالمقة واإلشاطات اإلطالمقة التل أشاطقها ضد الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل 

حقـ رد طؾك سقد قطب يف بعض إخطاء آطتؼادية الػظقعة وجعؾقه متجـقًّا طؾقف وضالًؿا لف، 

ؿؾفؿ اإلكصاف أن يعقدوا إلك تؾؽ إماكـ وإرقام التل أشار ربقع يف كتابف إلقفا: ولؿ يح

وإسؼاط خالفتف مـ بقـ خالفة  ڤ، والتحامؾ طؾك طثؿان ڠكالـقؾ مـ كبل اهلل مقسك 

الخؾػاء الراشديـ وجعؾفا فجقة بقـفا، وكقؾف مـ باقل الصحابة، وجفؾف بتقحقد إلقهقة، 

يف تلويؾ الصػات، وتؿققعف لؽثقر مـ الؿسائؾ العؼدية وغقر ذلؽ  وسؾقكف مذهب إشاطرة

الؿقرد العذب الزٓل فقؿا اكتؼد طؾك بعض الؿـاهج »الؿرجع: كتاب «- فاهلل الؿستعان

 (- اهـ-221)ص $لؾشقخ أحؿد الـجؿل« الدطقية مـ العؼائد وإطؿال
= 
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 «!!وهمٓء لفؿ ما لـا وطؾقفؿ ما طؾقـا بـص اإلسالم الصحقح»الباصؾ: 

                                           

 :$الشقخ العالمة محؿد أمان الجامل  =

رئقس قسؿ العؼقدة يف الجامعة اإلسالمقة سابًؼا  $لجاملقال العالمة محؿد أمان ا

 والؿدرس بالؿسجد الـبقي:

كتاب )الظالل( لسقد قطب تػسقر لقس تػسقًرا أثريًّا وٓ تػسقًرا لغقيًّا، ولؽـف إكشاء وخؾط »

وخبط بقـ آراء إشاطرة وآراء وحدة القجقد، وآراء الؿتصقفة، وهق أشعري وٓ كزاع يف 

أي مـ ,غار الطؾبة يف طدم قراءة كتابف )الظالل(، كؿا أكصح كبار الطؾبة ذلؽ- وأكصح ص

الؿرجع: «- أن يؼرءوه لقبقـقا لصغار الطؾبة ما فقف مـ الباصؾ مـ باب الـصقحة ,صالب العؾؿ

)شريط محاضرة إجابات طؾك أسئؾة يف مـفج أهؾ السـة والجؿاطة يف الدطقة إلك اهلل يف 

 اهـ-« هـ(---4.1413شفر

 -,حػظف اهلل–شقخ العالمة ربقع بـ هادي الؿدخؾل ال

 -,حػظف اهلل –الشقخ العالمة صالح بـ طبد العزيز آل الشقخ 

 -$الشقخ العالمة طبد اهلل بـ محؿد الدويش

 -,حػظف اهلل,الشقخ العالمة طبقد الجابري 

 -$الشقخ العالمة زيد بـ محؿد الؿدخؾل 

 -,ظف اهللحػ–الشقخ العالمة صالح بـ سعد السحقؿل 

 -,حػظف اهلل–الشقخ العالمة محؿد بـ جؿقؾ زيـق 

وقد ُجِؿَعت فتاوى أهؾ العؾؿ إفاضؾ السالػ ذكرهؿ الؿحذرة مـ سقد قطب يف كتاب 

 لؾشقخ: طصام بـ طبد اهلل السـاين-« براءة طؾؿاء إمة مـ تزكقة أهؾ البدطة والؿذمة»

 مػصؾة فؾقراجع: ,طـفطػا اهلل ,ومـ أراد القققف طؾك أخطاء سقد قطب 

- $لػضقؾة الشقخ طبد اهلل الدويش« الؿقرد الزٓل يف التـبقف طؾك أخطاء الظالل»كتاب  

العقاصؿ مؿا يف كتب سقد قطب »، و«أضقاء إسالمقة طؾك طؼقدة سقد قطب وفؽره»وكتاَبْل 

 -,حػظف اهلل,لػضقؾة الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل « مـ الؼقاصؿ
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 صبع مؽتبة وهبة الثاكقة(- , 135)ص« السالم العالؿل»كذا يف كتابف 

وقد جرى طؾك هذه القتقرة مـ الؿخالػة لؾـصقص الصحقحة، اطتؿاًدا طؾك 

ِعقَػة غقر همٓء كثقر مـ الؽتاب الؿعاصري ـ، لجفؾفؿ بالسـة، إحاديث الضَّ

، وقد تؼدم $وتؼؾقدهؿ لبعض أراء الؿذهبقة، ومـ همٓء إستاذ الؿقدودي 

الرد طؾقف يف تسقيتف بقـ الؿسؾؿ والذمل يف الحؼقق العامة تحت الحديث الؿتؼدم 

 (-465برقؿ )

وإن مؿا يحسـ لػت الـظر إلقف أن إحـاف الذيـ تػردوا هبذا الحديث 

، «الفداية»بف إٓ يف الؿبايعات، كؿا تؼدم ذكره طـ كتاهبؿ الباصؾ، لؿ يلخذوا 

خالًفا لفمٓء الؽتَّاب الذيـ تقسعقا يف تطبقؼف تقسًعا خالػقا بف جؿقع العؾؿاء- 

 اكتفك-فاطتربوا يا أولل إلباب! 

مـ كعؿ اهلل طؾك طباده أن ققض لفؿ طؾؿاء يفدوهنؿ الطريؼ، ويرفعقن 

ـ حاد طـ الطريؼ أو خالػ سبقؾ الؿممـقـ، طـفؿ الجفؾ، ويبقـقن أحقال م

ففذه مـ كعؿ اهلل طؾك طباده التل ٓ تعد وٓ تحصك، فؼد بقـ جؿع مـ أهؾ 

ْقخ محؿد الغزالل طػا اهلل طـا وطـف:  العؾؿ والػضؾ ضالٓت الشَّ

ال  اهللَ  إن  »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل قال: ڤطـ ابـ طؿرو « الصحقحقـ»ويف 

ؾؿاء، حتك ض العُ بْ بؼَ  ؾؿَ ض العِ ؼبِ باد، ولؽـ يَ ـ العِ ف مِ طُ زِ ـتَ ا يَ اكتزاطً  ؾؿَ ض العِ ؼبِ يَ 

قا ؾا فَض  ؾؿٍ قا بغقر طِ تَ فْ ئؾقا فلَ ااًل فُس ؤوًسا جف  رُ  خذ الـاُس الًؿا ات  إذا لؿ ُيبؼ طَ 

 «-حديث صحقح- »«قاؾا َض وأَ 



 
ث»يف  344

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ـَ »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل اهلل بـ مسعقد قال: وطـ طبد اًما أي   اطةِ ي الس  َد يَ  إن  بق

 «-حديث صحقح- »«ؾتْ الؼَ  رُج فقفا الفْرُج، والفَ  ، وَيؽثرُ فُؾ ل الَج ، وَيـزِ ؾؿُ فقفا العِ  عُ ُيرفَ 

 ڤفالعؾؿ يؿقت بؿقت حؿؾتف مـ أهؾ العؾؿ الرباكققـ، وكؿا قال طؾل 

« الػؼقف والؿتػؼف»ذكره الخطقب البغدادي يف «- يؿقت العؾؿ بؿقت حؿؾتف»قال: 

 (، وحسـف-1.49,55)

أطجبـل وراق لل وٓ أراه إٓ يؿس زماكـا، ققل الحافظ ابـ حبان ومؿا 

( تحؼقؼ 15,16)ص« روضة العؼالء وكزهة الػضالء»يف مؼدمة كتابف  $

فنن الزمان قد تبقـ لؾعاقؾ تغقره، وٓح لؾبقب »الحؿقد:  محؿد محقل الديـ طبد

قده بعد تبدلف، حقث يبس ضرطف بعد الغزارة، وذبؾ فرطف بعد الـضارة، وكحؾ ط

الرصقبة، وبشع مذاقف بعد العذوبة، فـبغ فقف أققام يدطقن التؿؽـ مـ العؼؾ 

باستعؿال ضد ما يقجب العؼؾ مـ شفقات صدورهؿ، وترك ما يقجبف كػس 

العؼؾ هبجسات قؾقهبؿ، جعؾقا أساس العؼؾ الذي يعؼدون طؾقف طـد 

ؾباس الؿعضالت الـػاق والؿداهـة، وفروطف طـد ورود الـائبات حسـ ال

والػصاحة، وزطؿقا أن َمـ أحؽؿ هذه إشقاء إربع ففق العاقؾ الذي يجب 

 آقتداء بف، ومـ تخؾػ طـ إحؽامفا ففق إكقك الذي يجب اإلزورار طـف-

ولؿا رأيت الرطاع مـ العالؿ يغرتون بلفعالفؿ، والفؿج مـ الـاس يؼتدون 

ؿـف طؾك معـك لطقػ بلمثالفؿ، دطاين ذلؽ إلك تصـقػ كتاب خػقػ يشتؿؾ متض

مؿا يحتاج إلقف العؼالء يف أيامفؿ، مـ معرفة إحقال يف أوقاهتؿ، لقؽقن كالتذكرة 
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 اهـ-« لذوي الِحجك طـد حضرهتؿ، وكالؿعقـ ٕولك الـفك طـد غقبتفؿ---

 يخاصب أهؾ زماكـا- $كلكف  قؾت:

 ن-يستغرب حال زماكف فؿا كؼقل يف حال زماكـا؟! واهلل الؿستعا $إذا كان 

مػؽرون طؼالكققن يتبعفؿ هؿج مـ الـاس يؼتدون بلمثالفؿ، فؿا أغرب 

هذا الزمان! ففمٓء الؿػؽرون دسقا السؿ يف سبقؾ أن يصؾ إلك قؾب الؼارئ 

الؿسؾؿ، مثؾ همٓء خطرهؿ طؾك إمة شديد، فؽؿا تعقدكا طؾك رد أهؾ العؾؿ 

وإفؽار  الؿحؼؼقـ طؾك العؼالكققـ الؿػؽريـ أصحاب إقالم الحائرة

الفدامة، ويتشبث بلفؽارهؿ الفدامة أققام كشئقا بقــا وأفؽارهؿ حائرة، وكؿا أين 

ْقخ محؿقد محؿد شاكر  أتػاجل بؿا كتبف محؿد حسقـ هقؽؾ وغقره، ورد الشَّ

، ففؿ حػاظ الشريعة مـ إطداء، وحراسفا مـ الدخقؾ طؾقفا باسؿ الديـ $

الغائريـ مؿـ يريد الشؼاء لفا، كطؼقا، وأهؾ الحديث الذابقن طـفا كقد 

 والؽاشػقن طـفا كؾ غؿة-

واطؾؿ أن كثقًرا مـ أهؾ التللقػ وبخاصة الؿػؽريـ ٓ يرزققن مـف حظًّا، 

فؾقعؾؿ ولقحرص ذو العؾؿ أكف لق كان العؾؿ بالتللقػ وحده كاٍف لطار صقتفؿ، 

وفضؾف ولؽـ فضؾ اهلل ومقهبة مـ اهلل تعالك وتقاضع وشؽر واستزادة مـ كعؿف 

 طؾك هنج السؾػ الصالح، واستعاذة مـ سؾبفا-

وإين أريد أن أحذر مـ ضاللة مـ ضالٓت ذلؽ  :$قال األَْلَباكِل 

ْقخ الغزالل الذي مأل الدكقا بالتشؽقؽ يف أحاديث الـبل  والطعـ فقفا  ملسو هيلع هللا ىلصالشَّ
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السـة الـبقية بقـ أهؾ الػؼف وأهؾ »يف كتابف  ملسو هيلع هللا ىلصباسؿ الدفاع طـ الرسقل 

 «-الحديث

كالشؿس يف ,والحؼقؼة أن كؾ مـ درس كتابف هذا مـ العؾؿاء تبقـ لف 

 أكف ٓ فؼف طـده وٓ حديث إٓ ما وافؼ طؼؾف وهقاه! ,رابعة الـفار

وقد بقـت شقًئا مـ ذلؽ يف رسالتل يف الرد طؾك ابـ حزم ومـ قؾده يف 

ؽ تضعقػفؿ لحديث البخاري يف تحريؿ الؿعازف وغقره مؿا يف معـاه--- ومـ تؾ

 إحاديث التل صعـ فقفا وأكؽر صحتفا:

، فنكف جزم يف الؽتاب الؿذكقر ملسو هيلع هللا ىلصالرجؾ الؿتفؿ بلمة الـبل  حديث:

 «!طؾك رجؾ بالؼتؾ يف هتؿة لؿ تتحؼؼ ملسو هيلع هللا ىلصيستحقؾ أن يحؽؿ الـبل »( أكف: 29)ص

 وجقاًبا طؾقف أققل:

هذه مغالطة ضاهرة ٓ تخػك طؾك أهؾ العؾؿ العارفقـ بحؼقؼة طصؿة الـبل 

مـ أن يؼتؾ رجاًل بتفؿة لؿ تتحؼؼ، وأما أن يحؽؿ  ملسو هيلع هللا ىلصفل العاصؿة لف ، فملسو هيلع هللا ىلص

مـ إدلة الشرطقة الؼائؿة طؾك الظاهر ففق ما دل طؾقف  ملسو هيلع هللا ىلصطؾك ما ضفر لف 

 أبؾغَ  فؿ أن يؽقنَ بعَض  فؾعؾ   صؿُ ، وإكؿا يلتقـل الَخ شرٌ إكؿا أكا بَ »: ملسو هيلع هللا ىلصصريح ققلف 

ؿا هل فنك   سؾؿٍ مُ  لف بحؼِّ  ضقُت ـ قَ ل لف، فؿَ قِض فلَ  أكف صادٌق  حسُب فلَ  ـ بعضٍ مِ 

متػؼ طؾقف، والؾػظ لؿسؾؿ، وهق مخرج يف  «رهاَذ فا أو يَ ؾْ ؿِ ْح قَ ار فؾْ ـ الـ  مِ  قطعةٌ 

 (-1423« )الصحقحة»
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ج حديث الرجؾ  وطؾك هذا القجف مـ العؾؿ الصحقح والػفؿ الرجقح يخرَّ

حث لبقب أن الؿتفؿ، ويبطؾ ما ادطاه الغزالل مـ آستحالة فقف، ويتبقـ لؽؾ با

ک  ﴿الرجؾ مػؾس مـ العؾؿ الـافع، فال هق مـ أهؾ الػؼف وٓ مـ أهؾ الحديث: 

 -[133الـساء:] ﴾ک ک گ گ گگ

حديث مؾؽ الؿقت مع مقسك » ومؿا يمكد ذلؽ صعـف يف الحديث:

حقث قال إَْلَباكِل يف ثـايا رده طؾك الغزالل: وهذا الحديث مـ «- ڠ

إحاديث الصحقحة الؿشفقرة التل أخرجفا الشقخان مـ صرق طـ أبل هريرة 

، وتؾؼتف إمة بالؼبقل، وقد جؿعت ألػاضفا والزيادات التل وقعت فقفا ڤ

 وسؼتفا لؽ سقاًقا واحًدا---

ا مؿا أكؽره بعض ذوي الؼؾقب  واطؾؿ أن هذا الحديث الصحقح جدًّ

,قديًؿا وحديًثا، وقد رد طؾقفؿ العؾؿاء الؿريضة مـ الؿبتدطة فضاًل طـ الزكادقة 

بؿا يشػل ويؽػل مـ كان راغًبا السالمة يف ديـف وطؼقدتف،  ,طؾك مر العصقر

كابـ خزيؿة وابـ حبان والبقفؼل والبغقي والـقوي والعسؼالين وغقرهؿ، 

ْقخ الغزالل يف كتابف   -(1)«السـة---»ومؿـ أكؽره مـ الؿعاصريـ: الشَّ

ـ دافع  «!وهق دفاع تافف ٓ يساغ(: »29قا طـ الحديث، فؼال )صوصعـ يف الذي

ـَّة والذابِّقـ طـفا بؿجرد طؼؾف  فالرجؾ ماٍض يف َغقِّف والطعـ يف السُّ

كقػ يعؼؾ هذا الرجؾ إذا افرتضـا فقف اإليؿان  ,واهلل,)الؽبقر(!، ولست أدري 

                                           

 لؿحؿد الغزالل-« ة بقـ أهؾ الػؼف وأهؾ الحديثالـبقي السـة» (1)
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فؼفاء والعؼؾ! كقػ يدخؾ يف طؼؾف أن يؽقن همٓء إئؿة إجؾة مـ محدثقـ و

طؾك خطل يف تصحقحفؿ هذا  ,مـ اإلمام البخاري إلك اإلمام العسؼالين 

الحديث، ويؽقن هق وحده صاحب العؼؾ الؽبقر مصقًبا يف تضعقػف إياه ورده 

 طؾقفؿ؟!

ثؿ هق ٓ يؽتػل هبذا! بؾ يخادع الؼراء ويدلس طؾقفؿ ويقهؿفؿ أكف مع 

 حديث وغقره كالذي قبؾف---إئؿة ٓ يخالػفؿ، فقؼقل بقـ يدي إكؽاره لفذا ال

قْخ محؿد الغزالل مـ مؼدمة كتابف  ت »وكؼؾت ردود إَْلبَاكِل طؾك الشَّ تحريؿ ٓآ

 (-826,835.ص7)ج« الصحقحة»(، واكظر رد إَْلبَاكِل يف 8)ص« الطرب

يف ثـايا رده طؾك « تحريؿ أت الطرب»وقد قال إَْلَباكِل يف مؼدمة كتابف 

ْقخ محؿد أبق ز هرة طؾك فتقى لف لؿخالػتفا لألحاديث الصحقحة ومذهب الشَّ

ما كـت أتصقر  :جؿفقر العؾؿاء، إلك غقر ذلؽ مـ إخطاء وإوهام الؿختؾػة

ْقخ أكرب مـ أن يؼع يف مثؾفا!  أن الشَّ

ْقخ إزهري مـ جفؾ  (:10-11وقال )ص فتلمؾ كؿ مـ كالم هذا الشَّ

ل أن يصدر مـف ما هق أطجب، الحديث ومصطؾحف! فال طجب مـ تؾؿقذه الغزال

ًثا معروًفا مشفقًرا بآثاره وأكرب دلقؾ طؾك ذلؽ أكـا ٓ كرى يف هذا العصر محدِّ 

ْقخ  ج مـ )إزهر الشريػ(-- وأن الشَّ يرفض  ,كتؾؿقذه الغزالل,ومملػاتف تخرَّ

إحاديث الؿحرمة ٔٓت الطرب، ومـفا حديث البخاري، أو أكف يؼبؾفا ولؽـف 

قاس: ٕكف ٓ ققاس يف مقرد الـَّص كؿا يؼقل طؾؿاء إصقل، وهذا ٓ يحسـ الؼ
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,ما أستبعده، كقػ ٓ وهق قد ألػ يف أصقل الػؼف، أو أكف مـ )العؼالكققـ( 

ٓ يؼػ أمامف أصؾ وٓ فرع، ٓ حديث وٓ فؼف، وإكؿا هل إهقاء  ,كتؾؿقذه

أكرب طؾؿاء «: »مإطال»يف كتابف  $ؾل كْ رِ تتجارى--- ومع ذلؽ يؼقل فقف الزِّ 

 «!!الشريعة اإلسالمقة يف طصره

ولؼد سار طؾك هذا الؿـقال مـ التجاهؾ لعؾؿ ذوي  (:11وقال )ص

ْقخ محؿد الغزالل الؿصري يف كتابف  آختصاص صاحبف الؽاتب الشفقر الشَّ

، تجؾك فقف ما كان يبدو مـف «السـة الـبقية بقـ أهؾ الػؼف وأهؾ الحديث»إخقر 

عض كتبف ومؼآتف التل يبثفا هـا وهـاك مـ آكحراف مـ الؽتاب أحقاًكا يف ب

اءه بؿثؾ ققلف يف مؼدمة كتابف  ,أيًضا,والسـة وفؼف إئؿة  خالًفا لؿا يقهؿ قرَّ

(--- ولؽـ هق مـ الؽالم الذي يؼال يف مثؾف: )اقرأ تػرح 11الؿذكقر )ص

ا أكف لقس ب تحزن( إذ إن الرجؾ قد اكؽشػ مذهبف أخقًرا بصقرة جؾوجرِّ  قة جدًّ

 «-مع الؼافؾة الؽربى»

اذ( الذيـ ٓ مذهب لفؿ إٓ اتباع ما  وإكؿا هق مع أولئؽ )العؼالكققـ الشذَّ

، وقد قال  تزيـف لفؿ طؼقلفؿ، فقلخذون مـ كؾ مذهب ما يحؾق لفؿ مؿا شذَّ وكدَّ

ا كبقًرا»بعض السؾػ:  ومع ذلؽ ففق يحشر كػسف « مـ حؿؾ شاذ العؾؿ حؿؾ شرًّ

رة الػؼفاء الذيـ يستدركقن طؾك الؿحدثقـ شذوًذا أو طؾة خػقت طؾقفؿ، يف زم

والحؼقؼة أن الرجؾ ٓ طؾؿ طـده بالحديث وٓ بالػؼف الؿستـبط مـف، وإكؿا هل 

العشقائقة العؿقاء الؿخالػة لؿا طؾقف طؾؿاء الؿسؾؿقـ مـ الؿحدثقـ والػؼفاء يف 
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ف بدطقى باصؾة مـ أصقلفؿ وفروطفؿ، فنذا صادم رأيف حديث صحقح كسػ

 دطاويف الؽثقرة-

« فؼف السقرة»واكظر كؾؿتف يف مؼدمة كتابف  (:00-01وقال األَْلَباكِل )ص

تجد تحتف « حقل أحاديث الؽتاب»حقل تخريجل ٕحاديثف تحت طـقان 

تصريحف بلكف يصحح الحديث الضعقػ طـد الؿحدثقـ ويضعػ الصحقح 

فة طـد طؾؿاء الحديث وحؽاها هق طـدهؿ بـاء طؾك ماذا؟ أطؾك الشروط الؿعرو

ا لؾرماد يف العققن--- وإطجابف برأيف 14,15)ص« السـة»يف أول كتابف  ( ذرًّ

أكف ألحؼ كػسف بتؾؽ الطائػة مـ الؽذابقـ  ,واستخػافف بعؾؿ الحديث وبلهؾف 

والقضاطقـ الذيـ كاكقا كؾؿا رأوا حؽؿة أو كالًما حسـًا جعؾقه حديًثا كبقيًّا، 

ر قالقا: « ارـ الـ  ه مِ ؼعَد أ مَ ق  بَ قتَ ا فؾْ ًد تعؿِّ مُ  ب طؾل  ـ كَذ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصوا بؼقلف فؾؿا ُذكِّ

 كحـ ٓ كؽذب طؾقف، وإكؿا كؽذب لف!!

الذي ورد فقؿـ ,وأبطؾ الغزالل هذا الحديث الصحقح  (:03وقال )ص

 «قـاؾَ فؿ ما طَ قْ فؿ ما لـا وطؾَ لَ »: ملسو هيلع هللا ىلصأسؾؿ مـ الؿشركقـ، ففؿ الذيـ قال فقفؿ الـبل 

وأبل طقاكة وابـ حبان « صحقح مسؾؿ»وغقره، ويف « ســ الرتمذي»هق يف  كؿا

فلبطؾف الغزالل برأيف الػج  , ڤوابـ الجارود مـ حديث بريدة بـ الحصقب 

وجفؾف الػاضح بالسـة، متقكئًا طؾك الحديث الذي ٓ أصؾ لف! تاهلل إكف لق لؿ يؽـ 

ة لؽان كافقً  ا إلهباط ققؿة كتابف وإسؼاط مملػف يف كتابف إٓ هذه الؿخالػة بؾ الطامَّ

 مـ زمرة الػؼفاء! أما الؽتابة ففل لف! وأما العؾؿ والػؼف فؾف رجال!!
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فؽقػ وهـاك بؾ مئات الطامات التل تقلَّك بقان بعضفا! إخقاكـا إساتذة 

 والؿشايخ الذيـ ردوا طؾقف جزاهؿ اهلل خقًرا-

زالل كثقرة تجاه تؾؽ كؿاذج قؾقؾة مـ مقاقػ لؾشقخ الغ (:02وقال )ص

ِعقَػة يلخذ مـفا ما يشاء ويرفض  إحاديث الـبقية الصحقحة وإحاديث الضَّ

مـفا ما خالػ هقاه دون أن يستـد يف ذلؽ إلك قاطدة تذكر طـد أحد مـ العؾؿاء، 

بؾ هل العشقائقة العؿقاء--- وختام ذلؽ مققػف مـ حديث البخاري يف الؿعازف 

ذا وحده يؽػل لؾدٓلة طؾك أكف ٓ يـطؾؼ يف كؼده وأسؾقبف يف تضعقػف إياه، فف

 لألحاديث إٓ مـ الفقى والظـ إطؿك- اهـ-

« كشػ مققػ الغزالل مـ السـة وأهؾفا وكؼد بعض آرائف»ويف كتاب 

ْقخ (: »5قال )ص ,حػظف اهلل,لؾشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل  يمسػـا أن الشَّ

التل تؿر هبا السـة ,عصقبة محؿد الغزالل قد حشر كػسف يف هذه الظروف ال

يف خصقم السـة، بؾ صار حامؾ لقاء الحرب طؾقفا، وأصبحت كتبف  ,وأهؾفا

وأققالف تؿثؾ مدرسة يـفؾ مـفا كؾ حاقد طؾك اإلسالم والسـة الـبقية الؿطفرة، 

وٓسقؿا أخبار أحاد ,إن الغزالل يف كثقر مـ كتبف وتصريحاتف يتؿؾؾ مـ السـة 

ؾقؿَتَؿؾْ  ,طؾك حد زطؿف  «-ُؿَؾ السَّ

ْقخ ربقع )ص  (:16وسلكؼؾ بعض الطامات لؾغزالل مـ كتاب الش 

ويتقج الغزالل وٓءه لؾروافض بؿقايعة الخؿقـل وتلكقد هذه البقعة بتصريحف: 

 )إن وحدة الؿسؾؿقـ لـ تتحؼؼ ما لؿ يجتؿع الؿسؾؿقن وراء اإلمام الخؿقـل(-
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اية أحاد تػقد العؾؿ إحاديث الصحاح مـ رو»ققل الغزالل:  (:08)ص

الؿظـقن ٓ العؾؿ الؿستقؼـ، وقد اتػؼ طؾؿاؤكا طؾك العؿؾ هبا يف فروع 

الشريعة--- وطؾك أية حال، فعؼائدكا تعتؿد طؾك كصقص متقاترة سقاء كان 

 «-التقاتر لػظقًّا أو معـقيًّا

ْقخ ربقع: إذا جاءت طـ صريؼ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ضقؼ صدره بلخبار رسقل قال الش 

، فنكف يضقؼ هبا ذرًطا وٓ يؼقؿ لفا إذا خالػت «الصحقحقـ»لق كاكت يف أحاد و

 رأيف أيَّ وزن، ولق تؾؼتف إمة بالؼبقل-

وقد صرح بالـؼؾ طـ أحد غالة الؿعتزلة الؿتفؿقـ  (:33قال )ص

وٓ يصدكؽ طـ ديـ اهلل خرب راٍو »بالزكدقة، وهق إبراهقؿ بـ سقار الـظام فؼال: 

ل، واطؾؿ أن مـ مػؽري الؿسؾؿقـ ومػسري ديـفؿ مـ مـ الرواة حػظ أم كس

اطترب آكشؼاق مـ اشراط الساطة وإن مـ الؿتؽؾؿقـ مـ تققػ يف أخبار أحاد 

كؿا قال ابراهقؿ الـظام: إن الؼؿر ٓ يـشؼ ٓبـ مسعقد وحده، وابـ مسعقد هق 

 الذي روى طـف الحديث الؿذكقر-

لعؾؿ والػفؿ، وقد كػره جؿاطة، ولؿ يؽـ الـظام مؿـ يػؼف ا قال الذهبل:

 وقال بعضفؿ: كان الـظام طؾك ديـ الرباهؿة الؿـؽريـ لؾـبقة والبعث ويخػل ذلؽ-

ًٓ رديئة يف آطتؼاد ثؿ قال:  قال ابـ حجر: متفؿ بالزكدقة، وذكر لف أققا

 كان أشد الـاس إزراء طؾك أهؾ الحديث-«: آكتصار»وقال أبق العباس يف كتاب 

والغزالل يف طصركا هذا يـسج طؾك مـقال الـظام  (:33)ص قال الؿدخؾل
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 يف اإلزراء طؾك الحديث وأهؾف، وكػاه خذًٓكا أن يؽقن أسالفف يف محاربة 

السـة وأهؾفا هذه إصـاف مِـ مثؾ الـظام والـجؿقـ والػالسػة وغقرهؿ مـ 

ـ أطداء اهلل وأطداء ديـف ورسؾف، ففمٓء هؿ الذيـ يسؿقفؿ مػؽري الؿسؾؿق

 ومػسري ديـفؿ-

ْقخ ربقع  قؾت: إلك غقر ذلؽ مـ الطامات والؿماخذات التل ذكرها الشَّ

الؿدخؾل طؾك الغزالل، يستغرب الؿرء مـ صدروها طـ العامل فؽقػ بؿـ 

تسؿك باسؿ العؾؿ وبؿػؽري الؿسؾؿقـ إذا كان حال مػؽريـا كحالف؟! فـسلل 

 اهلل السالمة والعافقة-

 حزًكا طؾك أمة يتصدى لؼقادهتا أمثال همٓء؟! أفال يتؼطع الؼؾب وبعُد:

ومـ أراد الؿزيد فؾقـظر كتب الردود طؾك الغزالل طـ مـفجف وآرائف 

العؼدية ورده إحاديث الصحقحة بربود أطصاب، ولؿ َيْلُل بالردود، بؾ زاد طؾك 

 ذلؽ ضغًثا طؾك إبالة-

ـ مملػاتف إخقرة حؿالت شعقاء وقذائػ خطقرة طؾك  كثقر  ولؼد ضؿَّ

 الصحقحة، وحؿالت شديدة طؾك مـ يريد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مـ أحاديث رسقل

 التؿسؽ هبا-

وهمٓء يتؿسؽقن بسبؾ تليقد هقاهؿ باتباع الفقى وسبؾ الشقطان،  قؾت:

 ولق كاكت أوهاًما، ولق كاكت كخققط الؼؿر أو مدد إمقات!
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ْقخ إَْلَباكِل  ك الشَّ صالح آل ردود الشقخقـ ربقع الؿدخؾل و $وقد زكَّ

ْقخ يف ردهؿا طؾك محؿد الغزالل، حقث قال  « صػة الصالة»يف كتابف  $الشَّ

بالرد طؾقف،  ,جزاهؿ اهلل خقًرا,(: وقد قام كثقر مـ أهؾ العؾؿ والػضؾ 68)ص

وفصؾقا الؼقل يف حقرتف واكحرافف، ومـ أحسـ ما وقػت طؾقف رد صاحبـا 

(، 9,11( إفغاكقة )العدد الدكتقر ربقع بـ هادي الؿدخؾل يف مجؾة )الؿجاهد

ْقخ الؿسؿاة  ورسالة إخ الػاضؾ صالح بـ طبد الؿعقار لعؾؿ »العزيز آل الشَّ

 «-الغزالل

ْقخ  ْقخ صالح آل الشَّ الؿعقار لعؾؿ الغزالل يف »يف كتابف  ,حػظف اهلل,قال الشَّ

السـة »أي: ,وهذا الؽتاب (: »4,5يف مؼدمة كتابف )ص« كتابف السـة الـبقية

صار بف أهؾ الػتـ وأطداء الســ لجرياكف  ,«بقية بقـ أهؾ الػؼف وأهؾ الحديثالـ

خضراء »مع أهؾ إهقاء يف أهقائفؿ، وقد ضرم كاره وأشعؾ الػتقؾ يف زكاده 

وما أدراك ما خضراء الدمـ، وسقء مـبتفا، فـشرت مـف واكتؼت، فدخؾت « الدمـ

يخدم مصالح معؾقمة يف بثِّ فتـتف إلك بققت لؿ تعرف الؽتاب وٓ كاتبف: ٕكف 

 الخالف وتػريؼ العؾؿاء واكتؼاد الدطاة-

ُف أققالفؿ بغرور وتعاٍل واكطالق لسان  وما رطك لعؾؿائـا حرمة، وصػؼ يسػِّ

وجرأة جـان--- وكؿ أقر الؽاتب طقـ الرافضة والعؾؿاكققـ حتك اجرتأ طؾك 

كان يف  إن الخطل غقر مستبعد طؾك راٍو ولق(: »17فؼال )ص ڤالػاروق 

 «-جاللة طؿر
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فؾؼد رأيت أكف خبط خبط طشقاء يف أحؽامف الحديثقة، » (:11وقال )ص

,ٓ يصؾح إٓ لؿـ يعاكقف، وقد كصحـل وكصحؽ  ,بؾ العؾؿ كؾف,والحديث 

العؾؿ طؾؼ ٓ »بديع الزمان الفؿداين فؼال يف رسالة لف واصًػا مجقًدا:  ,أيفا إخ

اد، وشلء ٓ يدرك إٓ بـزع الروح، وغرض يباع مؿـ زاد، وصقد ٓ يللػف إوغ

ٓ يصاب إٓ بافرتاش الؿدر، واستـاد الحجر، والضجر وركقب الخطر، وإدمان 

السفر، وكثرة الـظر، وإطؿال الػؽر، فؽقػ يـالف مـ أكػؼ صباه طؾك الػحشاء، 

 اكتفك-« وشغؾ سؾقتف بالغـك وخؾقتف بالغـاء؟!

الغزالل لقس بذي إقبال  والؽاتب» (:02-11)ص -حػظف اهلل -وقال

إن هذا (: »16طؾك كتب الحديث، ولذا ٓ يعرف مراتبفا، أفؾؿ تر إلك ققلف )ص

الحديث الؿرفقض مـ طائشة ما يزال مثبًتا يف الصحاح، بؾ إن ابـ سعد يف 

 اكتفك-« كرره يف بضعة أساكقد« صبؼاتف الؽربى»

وهذه جفالة  ،«الصحاح»طـده أطؾك مـ « الطبؼات»وهذا يشعرك أن مرتبة 

 «-طؾؿقة

وهق » لؾحافظ الؿـذري:« الترغقب والترهقب»( طـ كتاب 113وققلف )ص

 ػ مطالع-وهذا تعبقر طامل أو مثؼَّ «- مـ أمفات كتب السـة

ومِـ ضعػ طؾؿ الؽاتب أكف ٓ يػفؿ معـك أحاديث كثقرة، ثؿ » (:01وقال )ص

هنا   ٕ تخالػ ضاهر  ,كؿا زطؿ,يردها ويرفضفا غقر متلدٍب مع مـ قالفا أو رواها:

 «-الؼرآن، وتارة يػسر أحاديث بتػسقر أجؿع أهؾ السـة طؾك خالفف--
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وهذا الؽاتب الذي سللت طـف كتابف وفؼفف كثقر » (:33وقال )ص

الؿتـاقضات، ومـ كثرت تـاقضاتف ازورت إصاباتف، ولعؾؽ لحظت أكف يف ما 

يؼقل ثؿ يـسك،  رقؿ وسطر رسؿ رسقًما فؿا تبعفا، وحد حدوًدا فؿا لزمفا،

 «-ويربر ثؿ يـؼض، تارة هـاك وتارة هـا---

ْقخ صالح يف كتابف   «-الؿعقار»إلك غقر ذلؽ مـ الؿماخذات التل ذكرها الشَّ

ْقخ  وكـؼؾ بعض الؿؼتطػات طـ األستاذ محؿد الغزالل مـ كتاب الش 

 «:زوابع حقل السـة»صالح الديـ مؼبقل أحؿد 

ْقخ صالح الديـ مؼبقل إن إستاذ محؿد الغزالل » (:100)ص قال الش 

مـ الؽتَّاب الؿعروفقـ يف إوساط اإلسالمقة برباطة أسؾقهبؿ وحسـ طرضفؿ 

لؾؼضايا الؿطروحة طؾك مدرج الدطقة، ولؽـ لألسػ طؾك أكف إذا تؽؾؿ طـ 

الحديث والؿحدثقـ والعؿؾ بالسـة يتحرر مـ جؿقع الؼققد الدطقية، بؾ بؾغ بف 

يث وآستخػاف بالسـة إلك أن يرى مـ يدطق إلك التؿسؽ هتقيـ العؿؾ بالحد

بالؽتاب والسـة طؼقدة ومـفًجا وحؽًؿا وتطبقًؼا أكرب طائؼ يف سبقؾ الدطقة التل 

دستقر القحدة الثؼافقة »، و«هؿقم داطقة»يراها حؼة، وهذا هق الظاهر مـ كتابف 

 «-وأما السرائر فاهلل أطؾؿ هبا«- لؾؿسؾؿقـ

ْقخ )ص وإلقؽؿ بعض إمثؾة مـ كتاباتف حقل مؼدمة  (:100وقال الش 

 «:فؼف السقرة»

إذ هق لؿ يلت جديًدا يف مقدان إحؽام والػضائؾ، ولؿ يزد أن يؽقن 
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شرًحا لؿا تؼرر مـ قبؾ يف إصقل الؿتقؼـة، خذ مثاًل أول حديث حؽؿ إستاذ 

 -«أحبقا اهلل لؿا يغذوكؿ بف مـ كعؿة، وأحبقين بحب اهلل»بتضعقػف: 

وحقث إكف رد الحديث طؾك صريؼة أهؾ البدع وإهقاء مـ الؿعتزلة 

ِعقَػة والؿقضقطة إذا وافؼت هقاهؿ  والؿتؽؾؿقـ، فنهنؿ يؼبؾقن إحاديث الضَّ

 يف إثبات دطقاهؿ-« الصحقحقـ»وٓ يبالقن برد أحاديث 

 «-قذائػ الحؼ»ويف كتاب 

ْقخ )ص لغزالل يف كتاب لؼد دافع إستاذ محؿد ا» (:183-180قال الش 

( طـ إحاديث التل ردها الؿستشرققن 125,124)ص« قذائػ الحؼ»

والؿبشرون وسؿاسرهتؿ، فلجاد، ثؿ جاء لقؼرر حؼقؼة إسالمقة، بؾ اطتزالقة، 

 لقـفار ما بـاه مـ قبؾ، وهل رده إحاديث أحاد-

فا فنن ســ أحاد طـدكا تػقد الظـ العؾؿل، وإهنا قريـة تستػاد مـ» فؼال:

إحؽام الػرطقة يف ديــا، فنذا وجد الػؼقف أو الؿحدث أن هـاك قريـة أرجح مـفا 

 «-تركفا إلك الدلقؾ إققى دون غضاضة---

: ذهب إصقلققن ,«هؿقم داطقة»كؿا قال يف ,« العؾؿ الظـل» أو قال:

الحاصؾ مـف يف « الظـ»ضـل الثبقت، ولؽـ ٓ يراد هبذا « خرب القاحد»إلك أن 

« الظـ»إٓ أن مرتبتف أقؾ مؿا يحصؾ بالتقاتر، ولقس هذا « الح الؿحدثقـاصط»

كؿا يزطؿف مـؽرو الحديث، إن خرب القاحد مـ حقث اإلفادة لؿ « القهؿ»بؿعـك 

يؽـ مقضع الـؼاش والجدال أبًدا، وكان إكبقاء والرسؾ يرسؾقن القفقد 
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ؼتؾ فقفا مئات مـ لؾدطقة إلك اهلل، حتك كاكت الحروب طؾك أخبار القفقد، وي

 الـاس، كؾ ذلؽ اطتؿاًدا طؾك خرب القاحد-

ومؿا ٓ يخػك أن غالب إخبار آحادية يف كتب السـة، وقد وردت أخبار 

رؤية الباري تعالك »و« طذاب الؼرب»أحاد يف كثقر مـ أمقر أخرة، مثاًل: 

 «-بإبصار

جؿاع طؾك وٓ كزاع يف أن خرب القاحد إذا وقع اإل» :$قال الشقكاين 

 «-العؿؾ بؿؼتضاه، فنكف يػقد العؾؿ

فنن جؿقع أهؾ اإلسالم كاكقا طؾك قبقل خرب القاحد الثؼة » وقال ابـ حزم:

، يجري طؾك ذلؽ كؾ فرقة كلهؾ السـة والخقارج والشقعة ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

والؼدرية، حتك حدث متؽؾؿق الؿعتزلة بعد مائة مـ التلريخ فخالػقا اإلجؿاع 

 «-يف ذلؽ

 «-هؿقم داطقة»تابف ويف ك

ْقخ صالح الديـ يف  ٓ يخػك » (:182)ص« زوابع يف وجف السـة»قال الش 

طؾك مـ اصؾع طؾك محتقيات هذا الؽتاب أن أكرب هؿقم هذا الداطقة هق أن 

الـاس لؿاذا يحاولقن العقدة بإمة إلك الؽتاب والسـة طؼقدة ومـفًجا وطؿاًل 

 حقاهتؿ؟! وتطبقًؼا يف كؾ صغقر وكبقر مـ شئقن

لؿاذا هذا آهتؿام البالغ بػفؿ أمقر العؼقدة اإلسالمقة طؾك مـفج سؾػ 

 إمة؟! ولؿاذا العؿؾ بلخبار أحاد؟
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ولؼد اختار إستاذ الؿملػ أسؾقًبا ٓذًطا يف طرض هؿقمف ٓ يالئؿ أبًدا 

مع طؿؾف يف حؼؾ الدطقة اإلسالمقة مفؿا بؾغ مـ العؿر طتًقا، وطرب طـ دراسة 

ؼقدة طؾك مـفج السؾػ الصالح بالتػؽقر الصبقاين وآكحراف الػؽري الع

 «-والـػسل

 

* * *
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 (1)$اىفضٗض ـٍصو  اىسنتٔر ٌدٍس نب ـتس

ِعقَػة»ذكره األَْلَباكِل يف   (:0328) (302-303/ص2)ج« الض 

 «-كان يؾبس قؿقًصا قصقر الؽؿقـ والطقل» يف التعؾقؼ طؾك حديث:

رواه ابـ سعد وابـ ماجف وطبد بـ حؿقد يف « ضعقػ» :$قال األَْلَباكِل 

ْقخ يف « الؿتخب» والخطقب يف « الؽبقر»والطرباين يف « إخالق»وأبق الشَّ

 «-الجامع»

العزيز طؿرو يف كتابف  أورد حديث الترجؿة الدكتقر محؿد بـ طبد تـبقف:

أخرجف الحاكؿ وابـ حبان وصححاه، »، وقال: (328)ص« الؾباس والزيـة»

 «-(، وكسبف السققصل ٓبـ طساكر ورمز لضعػف5.246« )قض الؼديرف»

 فقف أمقر: أققل:

 ( ٓ يقجد يف الصػحة الؿذكقرة مـ الؿجؾد التخريج الؿزبقر!1)

إحسان »، ولذلؽ لقس لف ذكر يف «صحقحف»( ولؿ يخرجف ابـ حبان يف 2)

 «-زوائد الفقثؿل»وٓ يف « إمقر الػارسل

                                           

 «-الؾباس والزيـة»محؿد بـ طبد العزيز طؿرو، مملػ كتاب  (1)
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ؿ، وقد تعؼبف الذهبل بذاك الؿرتوك، وهذا ( سؽت طـ تصحقح الحاك3)

السؽقت مـ إدلة الؽثقرة طؾك أكف لؿ يعط أحاديث كتابف حؼفا مـ البحث 

اش- اش قؿَّ  والتحؼقؼ، ففق كغقره يف هذا الؿقدان: حقَّ

يشعر بلكف ٓ يدري أكف ٓ يعتد برمقز السققصل يف « رمز لضعػف» ( ققلف:3)

وهق « ضعقػ الجامع الصغقر»يف مؼدمتل طؾك ٕسباب بقـتفا « الجامع الصغقر»

 مطبقع- اكتفك-

اهلل بـ مسؾؿ بـ  ومؿا أطجبـل يف هذا الصدد ما ذكره اإلمام أبق محؿد طبد

 (:9,15ممسسة الرسالة )ص« أدب الؽاتب»يف مؼدمة كتابف  هـ(276قتقبة )ت 

طة، فنين رأيت كثقًرا مـ كتَّاب زماكـا كسائر أهؾف قد استطابقا الدَّ »

واستقصئقا مركب العجز، وأطػقا أكػسفؿ مـ كد الـظر، وقؾقهبؿ مـ تعب 

التػؽر، حقـ كالقا الدرك بغقر سبب، وبؾغقا البغقة بغقر آلة، ولعؿري كان ذلؽ، 

فليـ هؿة الـػس، وأيـ إكػة مـ مجالسة البفائؿ، وأي مققػ أخزى لصاحبف 

ن، وخشقت أن مـ مققػ رجؾ--- فؾؿا رأيت هذا الشلن كؾ يقم إلك كؼصا

يذهب رسؿف ويعػق أثره، جعؾت لف حظًّا مـ طـايتل، وجزًءا مـ تللقػل، فعؿؾت 

لؿغػؾ التلديب كتًبا خػاًفا يف الؿعرفة ويف تؼقيؿ الؾسان والقد، يشتؿؾ كؾ كتاب 

طف لتحػظف ، وأطػقتف مـ التطقيؾ والتثؼقؾ: ُٕكشِّ ٍـّ  «-مـفا طؾك ف

 ماكـا؟! اهلل الؿستعان-هذا إًذا كان حال زماهنؿ، فؿا حال ز

وقد تؽؾؿ يف العؾؿ مـ لق » (:130)ص« الرسالة»يف  $قال الشافعل 



 
ث»يف  362

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
أمسؽ طـ بعض ما تؽؾؿ فقف مـف لؽان اإلمساك أولك بف وأقرب مـ السالمة لف 

 «-إن شاء اهلل

ولق رأى ما رأيـاه لؽان أشد طجًبا، وإن الؿرء لقلسك أشد إسك طـدما 

وتحؼقؼاهتؿ لؽتب الرتاث، لؿا  ,هداهؿ اهلل,يـ يطؾع طؾك كتب بعض الؿعاصر

 فقفا مـ الفـات وإخطاء العؾؿقة-

 

* * *
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 (1)ـتس اىفتاح أةٔ غسة اىهٔجصي: ىسنتٔرا

                                           

 1335رجب  17طبد الػتاح بـ محؿد بـ بشقر بـ حسـ أبق غدة، ولد يف مديـة حؾب، يف  (1)

م، بعد تخرجف مـ الثاكقية الشرطقة، رحؾ إلك مصر طام  1917مايق  9الؿقافؼ 

لؾدراسة يف إزهر، فالتحؼ بؽؾقة الشريعة ودرس فقفا يف الػرتة ما بقـ  1364.1944

، ثؿ تابع دراستف فتخصص يف طؾؿ الـػس أصقل التدريس 1364,1368.1944,1948

 م-1375.1955يف كؾقة الؾغة العربقة يف إزهر أيًضا، وحاز طؾك شفادهتا سـة 

يف هذا العصر، وكاكت لف مؽاكة طـد أبل  وقد تتؾؿذ طؾك الشقخ زاهد الؽقثري رأس الجفؿقة

معدًدا ,غدة، سؿك ٕجؾفا أحد أبـائف باسؿف- بؾ قال أحؿد خقري يف ترجؿتف لؾؽقثري 

(: )بؾغ مـ شدة تعؾؼف بف أن كسب كػسف إلقف: ففق الشقخ طبد الػتاح أبق غدة 68)ص  ,تالمقذه

 الحـػل الؽقثري-

إلك سقرية، وطؿؾ مدرًسا لؿادة الرتبقة اإلسالمقة وبعد أن أكؿؾ أبق غدة دراستف يف مصر، طاد 

أحد طشر طاًما يف طدد مـ ثاكقيات حؾب، ثؿ اكتدب لؾتدريس يف كؾقة الشريعة يف جامعة 

س فقفا لؿدة ثالث سـقات )أصقل الػؼف( و)الػؼف الحـػل( و)الػؼف الؿؼارن بقـ  دمشؼ، ودرَّ

 الؿذاهب(-

إلك أن أصبح أمقـفا العام، ثؿ لجل إلك السعقدية، التحؼ بجؿاطة اإلخقان يف سقريا، وتدرج 

 م-1996هـ.ديسؿرب 1417فعؿؾ مدرًسا بجامعة اإلمام، وغقرها، إلك أن تقيف يف شفر شعبان 

 أققال العؾؿاء فقف:

تـبقف »، بؽتاب مػقد، طـقاكف «فتـة خؾؼ الؼرآن»رد الشقخ حؿقد التقيجري طؾك كتابف  ,1

أما بعد: فؼد رأيُت (: »5، قال يف مؼدمتف )ص «خؾؼ الؼرآن اإلخقان طؾك إخطاء يف مسللة

مسللة خؾؼ الؼرآن وأثرها يف صػقف الرواة »رسالة لؾشقخ طبد الػتاح أبل غدة، سؿاها 
= 
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ِعقَػة»يف  $ذكره األَْلَباكِل   :(0631) (131-130/ص6)ج« الض 

والبزار والطرباين « مسـده»يف تعؾقؼف طؾك الحديث الذي رواه الروياين يف 

مـ صريؼ معؿر بـ محؿد: « إمالل»والشجري يف « إوسط»و« الصغقر» يف

إذا صـَّت ُأذن أحدكؿ فؾقذكرين »أخربين أبل طـ جدي طـ أبل رافع مرفقًطا: 

 «-ولقصؾ طؾل ولقؼؾ: ذكر اهلل مـ ذكرين بخقر

ا، وفقف طؾتان: قال األَْلَباكِل:  وهذا سـد َضعقػ جدًّ

ا- محؿد بـ طبقد اهلل بـ األولك:  أبل رافع وهق َضعقػ جدًّ

ا- ,أيًضا,ابـف معؿر، وهق  الثاكقة:  َضعقػ جدًّ

( يف فصؾ مـ 25)ص« الؿـار»والحديث أورده ابـ ققؿ الجقزية يف 

ومـفا أن يؽقن »فصقل أمقر كؾقة يعرف هبا كقن الحديث مقضقًطا فؼال: 

                                           

ويف هذه الرسالة أققاٌل غقر مؼبقلة، بؾ فقفا أققاٌل مـ «- والؿحدثقـ وكتب الجرح والتعديؾ =

د تخػك طؾك بعض صؾبة العؾؿ، رأيُت أكف يتلكد أققال الجفؿقة- ولؿا كاكت هذه إققال ق

 «-التـبقف طؾقفا: لئال يغرت هبا بعضفؿ

(: 49,65ٓبـ أبل العز )« شرح العؼقدة الطحاوية»يف مؼدمة  $قال الشقخ إلباين  ,2

ا طؾك أبل غدة:  هق الشقخ طبد الػتاح أبق غدة الحـػل الحؾبل، الؿعروف بشدة طدائف »رادًّ

حديث، ٓسقؿا يف بؾده )حؾب(، حقـ كان يخطب طؾك مـرب مسجده يقم ٕهؾ السـة وال

خاصة، ويف أهؾ  ,بالسؾػققـ,الجؿعة، ويستغؾف لؾطعـ يف أهؾ التقحقد الؿعروفقـ يف بؾده 

التقحقد السعقديقـ وغقرهؿ، الذيـ يـبزهؿ بؾؼب القهابقة طامة، ويعؾـ طداءه الشديد لفؿ، 

اكة بالؿقتك مـ دون اهلل تعالك وصؾب الغقث مـفؿ جائز، ويصرح بتضؾقؾفؿ بؼقلف: )إن آستع

 «-ولقست شرًكا، ومـ زطؿ أهنا شرك أو كػر ففق كافر!(
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ا وذكر أحاديث هذا أحده«- الحديث بقصػ إصباء والطرققة أشبف وألقؼ

 «-وكؾ حديث يف صـقـ إذن ففق كذب»وقال: 

قؾت: هذه  ( فؼال:66-62وتعؼبف أبق غدة الؽقثري الحؾبل يف تعؾقؼف طؾقف )ص

الؽؾقة معرتضة بثبقت هذا الحديث الؿذكقر، وهق حديث أبل أوىف رافع مقلك 

رواه الطرباين (: »15.138« )مجؿع الزوائد»، قال الحافظ الفقثؿل يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 «-حسـ« الؽبقر»الؿعاجؿ الثالثة، والبزار باختصار كثقر، وإسـاد الطرباين يف  يف

« الؿقضقطات» وابـ الجقزي أورده يف (:6/ج131)ص $قال األَلْبَاكِل 

وهق الصقاب طـدي، وكالم الؿـاوي الذي اغرت بف ذاك الؽقثري مؿا ٓ صائؾ 

تؼؾقد الذي لقس فقف أي تحتف، بؾ هق )بؼبؼة يف زقزقة(: ٕكف قائؿ طؾك مجرد ال

 اكتفك- -تحؼقؼ

قْخ العالمة بؽر أبق زيد  قؾت: كؿاذج مـ بعض « الردود»يف كتابف  $ذكر الشَّ

يف الـصقص، ومـ بقـفؿ طبد ,195)ص $الػتاح أبق غدة الؽقثري، فؼال  محرِّ

(: لؿا رأيت يف مسرد تالمذة الؽقثري مـ ترجؿتف ٕحؿد خقري يؼقل طـ هذا 197

قْخ طبد(: »72التؾؿقذ )ص الػتاح  وبؾغ مـ شدة تعؾؼف بف أن كسب كػسف إلقف، ففق الشَّ

 اكتفك-« أبق غدة الحـػل الؽقثري، وهق مـ تالمذتف بعد هجرتف

 «-أبق زاهد الؽقثري» ويزاد طؾك هذا أكف تؽـك بف ففق:

ولؿا رأيت أن الؽقثري قد كػض أهؾ العؾؿ أيديفؿ مـف لؿا هق طؾقف مـ 

ٓطتؼاد والتعصب الذمقؿ ورمل جؿع غػقر مـ طؾؿاء الؿؾة سقء إحقال يف ا
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بالتؽػقر، وآخريـ بالؿغامز الؿفقـة والتفؿ الػاجرة، ثؿ يليت هذا التؾؿقذ ويؿـحف 

طالل إلؼاب ويؿسؽ بجادتف، ويؼػق أثره يف مشاربف، وٓ ترى مـف حرًفا واحًدا 

لعؾؿاء، والرمل بالتفؿ لجؿع مـ أساصقـ ا« التؽػقر»يف اإلكؽار طؾقف، ٓسقؿا يف 

الباصؾة وطظائؿ الجرائؿ الػاجرة، ويثـل طؾك كتبف التل تحؿؾ هذا اإلفؽ 

 والباصؾ والتعصب الؿتعػـ، مـفا:

« الرفع والتؽؿقؾ»يف تعالقؼف طؾك « تلكقب الخطقب»ثـاؤه الؿتتابع طؾك 

 (-445)ص

ة هذا الؽتاب الذي جَرح فقف كحًقا مـ ثالثؿائة مـ طؾؿاء الؿؾة وروا

 السـة، وأبدى فقف طؼائد زائػة تـاقض طؼقدة السؾػ، ولؿا رأيتف مرجًئا حادَّ 

 الـَػس يف التؿشعر-

ْقخ بؽر أبق زيد يف كتابف والؿآخذ طؾك  قؾت: وألخص ما ذكره الشَّ

 الػتاح أبق غدة الؽقثري: طبد

( بعد أن ساق كالم 82)ص« الرفع والتؽؿقؾ»كؿا أن يف تعؾقؼف طؾك  ,

تراه يتبجح بلكف لؿ يشتفر بؾؼب أمقر الؿممـقـ فؼط البخاري، بؾ  شقخف الؽقثري

أمراء الؿممـقـ »غقره، وتراه يسؾؽ مسؾؽ شقخف يف التـؼص، وتراه ألَّػ رسالة 

وقد طد اإلمام البخاري مـ جؿؾتفؿ، ولؿ يـقه بػضؾ تؿقزه طـ « يف الحديث

ْقخ محؿد حبقب اهلل الشـؼقطل الؿت  هـ(1362قىف سـة )غقره، طؾك أن رسالة الشَّ

 قد ذكر سبعة طشر كػًرا، وزاد التؾؿقذ تسعة آخريـ- ,رحمه اهلل تعالى,

كؿا يف معرض « التعصب الؿذهبل»كؿا أن أبا غدة الؽقثري غارٌق يف  ,
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 (-258,259الدفاع طـ اإلمام أبل حـقػة- اكظر: )ص

 (-212 ,215كؿا كرى تعصبف وغؿزه ٕهؾ السـة يف الفـد، كؿا يف )ص ,

اكظر «- الؿراقب العام لإلخقان الؿسؾؿقـ»وتراه حزبقًّا يحؿؾ لؼب  ,

ْقخ بؽر )ص  (-214 ,211كالم الشَّ

ْقخ بؽر أبق « الرفع والتؽؿقؾ»تحريػاتف يف  , والتعؾقؼ طؾقف- اكظر رد الشَّ

 (-214,223)ص« الردود»زيد يف 

ْقخ يف«- إجقبة الػاضؾة»تحريػاتف يف تعؾقؼف طؾك  , « الردود» اكظر رد الشَّ

 (-235 ,224)ص

ْقخ بؽر  , تحريػ الؾؽـقي وسؽقت أبل غدة طؾقف- اكظر كتاب الشَّ

 (-232 ,231)ص

 «-مسللة خؾؼ الؼرآن»تحريػف يف رسالتف:  ,

مسللة خؾؼ الؼرآن وأثرها يف صػقف الرواة »لفذا التؾؿقذ رسالة باسؿ 

برسالة  $قيجري رد طؾقفا الشقخ ِحُؿقد الت«- والؿحدثقـ وكتب الجرح والتعديؾ

 (-233,235اكظر )ص«- تـبقف اإلخقان طؾك إخطاء يف مسللة خؾؼ الؼرآن»سؿاها 

 (-236اكظر )ص«- الؿـار الُؿـقػ»تحريػف يف تعؾقؼف طؾك  ,

 وغقر ذلؽ مـ التحريػات التل اقتصرت فقفا طؾك أهؿفا-

* * *  
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ذ فظو اهلل اىج٘الِن  ْ٘
َّ
 (1)$اىؼ

ِعقَػةال»ذكره إَْلَباكِل يف  ( يف ثـايا تعؾقؼف طؾك 89, 88.ص6)ج« ضَّ

إذا ططس أحدكؿ فؼال: الحؿد هلل، قالت الؿالئؽة: (: »2577حديث برقؿ )

 «-رب العالؿقـ، فنذا قال: رب العالؿقـ، قالت الؿالئؽة: رحؿؽ اهلل

ا، فقف طؾؾ: :$قال األَْلَباكِل   وهذا إسـاد َضعقػ جدًّ

 ط-ططاء بـ السائب كان اختؾ األولك:

 صباح بـ يحقك قال الذهبل: مرتوك بؾ متفؿ- الثاكقة:

 أكف تػرد برفعف-« إوسط»وقد أفاد الطرباين يف  الثالثة:

طبقد بـ محؿد وهق الـحاس كؿا يف رواية ابـ السـل، قال ابـ  الرابعة:

 «-لف أحاديث مـاكقر»طدي: 

« الػتح»تساهؾ الحافظ يف ققلف يف  ,أيًضا,ومـ ذلؽ تعؾؿ  وقال:
                                           

هـ- أستاذ التػسقر يف 1399فضؾ اهلل بـ أحؿد بـ طؾل الجقالين الفـدي الحـػل، الؿتقىف سـة  (1)

«- إدب الؿػردفضؾ اهلل الصؿد يف تقضقح »الجامعة العثؿاكقة بحقدر آباد، صاحب كتاب 

بؼؾؿ « يف طدد ركعات الرتاويح التـؼقح»يف مؼدمة رسالتف الؿقسقمة بـ ترجؿتف

لؾدكتقر غالم أحؿد « ترجؿة إرشاد الطالبقـ»غـقؿت طؾل الحقاري، ومؼدمة  الشقخ تؾؿقذه

 (-176لسؿقع الحؼ الديقبـدي )ص« كاروان آخرة»(، و11)ص
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والطرباين بسـد ٓ بلس « إدب الؿػرد»يف  ,أيًضا,ولؾؿصـػ (: »15.655)

 «-بف طـ ابـ طباس قال:--- فذكره مقققًفا

فؼد طرفت أكف ٓ يصح ٓ مقققًفا وٓ مرفقًطا، وإن مـ شمم  قال األَْلَباكِل:

ْقخ الجقالين يف شرحف التؼؾقد والغػؾة طـ الَػرق بقـ الؿقققف والؿرفقع أن  الش 

 «-أخرجف الطرباين بسـد ٓ بلس بف: »(0/306قال )« األدب الؿػرد»ؾك ط

 وقد طؾؿت أن فقف كؾ البلس! اكتفك-

مـ الؿعروف  (:0- 6)ص« صحقح األدب الؿػرد»قال األَْلَباكِل يف مؼدمة 

طـد أهؾ العؾؿ أن كتاب البخاري هذا هق غقر كتابف الذي هق ضؿـ كتابف 

هؽذا مطؾًؼا دون ققد أو وصػ، « ب إدبكتا»بعـقان: « الؿسـد الصحقح»

لغزارة مادتف، فؼد « أدب صحقحف»صػة كاشػة مؿقزة لف طـ « الؿػرد»فؼقلف: 

( برتققؿ محؿد فماد 1322بؾغت فقف إحاديث الؿرفقطة وأثار الؿقققفة )

( برتققؿف، وبعضفا 256« )أدب صحقحف»الباقل، بقـؿا بؾغ طدد أحاديث  طبد

قف مـ أثار الؿقققفة شقًئا إٓ ما قد يليت طرًضا يف بعض مؽرر، ولؿ َأَر ف

( باًبا، وطدد أبقاب 128إحاديث الؿرفقطة، وهذه كؾفا قد أسـدها يف )

ِعقَػة صار طددها 644« )إدب الؿػرد» ( باًبا، وبعد فرز إحاديث وأثار الضَّ

( 187« )ضعقػال»( حديًثا وأثًرا، ويف 998( باًبا، و)565« )الصحقح»يف هذا 

 ( حديًثا واثًرا-215باًبا، و)

ولتؿام الػائدة أذكر هـا كؾؿة صقبة كتبفا  (:0وقال األَْلَباكِل يف مؼدمتف )ص
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يف التعريػ بؼدر كتاب البخاري  $الرحؿـ القؿاين الُؿعؾِّؿل  العالمة طبد

: قد أكثر العارفقن باإلسالم الؿخؾصقن لف مـ تؼرير أن كؾ ما $هذا، قال 

فقف الؿسؾؿقن مـ الضعػ والخقر والتخاذل وغقر ذلؽ مـ وجقه وقع 

 آكحطاط إكؿا كان لُبعدهؿ طـ حؼقؼة اإلسالم، وأرى أن ذلؽ يرجع إلك أمقر:

 التباس ما لقس مـ الديـ بؿا هق مـف- األول:

 ضعػ القؼقـ بؿا هق مـ الديـ- الثاين:

 طدم العؿؾ بلحؽام الديـ- الثالث:

الـبقية الصحقحة يف العبادات والؿعامالت  وأرى أن معرفة أداب

واإلقامة والسػر والؿعاشرة والقحدة والحركة والسؽقن والقؼظة والـقم وإكؾ 

والشرب والؽالم والصؿت وغقر ذلؽ مؿا يعرض لإلكسان يف حقاتف مع تحري 

العؿؾ هبا كؿا يتقسر هق الدواء القحقد لتؾؽ إمراض، فنن كثقًرا مـ تؾؽ 

 طؾك الـػس- أداب سفؾ

ولؼد كان سبؼـل إلك خدمة هذا الؽتاب  (:12 - 1)ص $وقال 

ْقخ فضؾ اهلل الجقالين بشرحف إياه وبالؽالم  $لؾبخاري « إدب الؿػرد» الشَّ

ْقخ الُؿعؾِّؿل يف  طؾك أساكقده وتخريج أحاديثف الؿرفقطة، ولذلؽ أثـك طؾقف الشَّ

أر مـ الػائدة ذكره، فنكف يبدو  تؿام كؾؿتف الؿتؼدمة، وهق أهؾ لذلؽ، ولؽـل لؿ

لق ,لل أكف لؿ ُيَتْح لف دراستف مـ كؾ جقاكبف دراسة دققؼة، وإٓ ٕشار إشارة 

إلك ما وقع لف فقف مـ إوهام، وبخاصة فقؿا يتعؾؼ بتخريج إحاديث،  ,سريعة
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كؿا سقليت التعؾقؼ طؾقفا، فؼد وقعت لف أخطاء طجقبة تدل طؾك أكف لؿ يؽـ 

ا هبذا العؾؿ وأصقلف، ففق باإلضافة إلك أكف سؽت طـ أحاديث كثقرة حافًظا طارفً 

لؿ يبقـ مراتبفا مـ الصحة أو الضعػ، فنكف وقعت لف أوهام فاحشة شارك يف 

 (-15,16الباقل محؼؼ إصؾ، وذكر إمثؾة )ص الؽثقر مـفا محؿد فماد طبد

ؿثال أخر وأما ال «:صحقح األدب الؿػرد»( مؼدمة 16قال األَْلَباكِل )ص

يف صبعة جديدة بتحؼقؼ وتخريج وتعؾقؼ فالح « كتاب إدب الؿػرد»ففق 

 (-1988 ,هـ  1458اهلل، الجزء إول، الطبعة إولك ) الرحؿـ طبد طبد

هبذا التحؼقؼ ولؿ أقػ طؾك غقر هذا الجزء، وهق يف  ,أيًضا,لؿ أسؿع 

( 72فؼط يف )(، ومؼدمتف 148أكثر مـ مائتل صػحة، وأحاديثف إلك رقؿ )

صػحة، وغالبفا كؼؾ ٓ فائدة مـ التحدث طـف، وإكؿا الغرض الـصح لف وٕمثالف 

ائفؿ الذيـ قد يظـقن أن طؾك كؾ َطظؿ  مؿـ تزبَّبقا قبؾ أن يتحصرمقا، ولؼرَّ

ا!  لحًؿا، ويف كؾ كتاب ِطؾًؿا، وٓ يعؾؿقن أن يف كثقر مـ الدسؿ سؿًّ

طجقبة، وهل وإن كاكت قؾقؾة  ولؼد وجدت يف تعؾقؼات هذا الرجؾ أخطاء

يف طددها، فنهنا كبقرة يف حجؿفا، تدل دٓلة قاصعة أكف لقس أهاًل لؿثؾ ما ذكر هق 

 طـ كػسف مـ التحؼقؼ والتخريج والتعؾقؼ!

أققل هذا مع أكـل رأيتف كثقَر الـؼؾ طـل وآستػادة مـ كتبل، ولعؾف هق الذي 

ع بالحؼ الذي أطتؼده وإن كان ثؼقاًل، أهدى إلل الجزء الؿذكقر، وٓ يؿـعـل أن أصد

 اكتفك-« ارًّ وأمرين أن أققل الحؼ وإن كان مُ »ٕبل ذر قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكؿا ويف وصقة الـبل 
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مؼدمة « فضؾ اهلل الصؿد شرح إدب الؿػرد»ومؿا زاد روكؼ الؽتاب 

الرحؿـ الُؿعؾِّؿل القؿاين الؿصحح بدائرة الؿعارف يف حقدر آباد  لؾعالمة طبد

 (:18)ص« فضؾ اهلل الصؿد»فؼال كؿا يف كتاب  هـ(1375))الدكـ( 

لخدمة هذا الؽتاب صديؼل العالؿ الػاضؾ  ,ولف الحؿد,وقد ققض اهلل »

 ًٓ السقد فضؾ اهلل ابـ السقد أحؿد طؾل، فصرف يف العـاية بف سـقـ طديدة، أوَّ

حؼؼ كؾؿاتف أساكقد ومتقًكا حتك أقامفا طؾك الصقاب مع صعقبة ذلؽ يف كثقر 

ف بالؿفؿ مـ  مـ الؿقاضع، ثؿ قام بقضع شرح طؾقف يبقـ أحقال أساكقده ويعرِّ

جف، ثؿ يػقض يف شرح واستـباط الـُّؽت والػقائد،  أحقال رجالف، ويذكر َمـ خرَّ

ويشقر إلك إحاديث القاردة يف معـاه، ويـبف طؾك فقائد ذلؽ إدب أو الُخُؾؼ 

مـ الؿشارب الؿتعددة، كالػؼفاء  وحؽؿف وحؽؿتف، مع اإللؿام بؿا يقافؼ الحؼ

ًٓ جفده يف أن يجعؾ الحؼ أمامف غقر متؼقد بغقره وٓ  والصقفقة والعصرية، باذ

 اكتفك-« متحقز إلك سقاه

هجرية( وكان أستاًذا يف الجامعة  1399) $تقيف فضؾ اهلل الجقالين 

 العثؿاكقة بحقدر آباد )الدكـ(- واهلل أطؾؿ-

 

* * *
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ- أخٍس اىغٍاري

ْقخ األَْلَباكِل أحؿد الغؿاري يف تعؾقؼف طؾك حديث يف  ِعقَػة»ذكر الش  « الض 

 (:0688( )013-028/ص6)ج

قا » إذا كان يقم الؼقامة كادى مـاٍد مـ وراء الحجاب: يا أهؾ الجؿع! ُغضُّ

 «-حتك تؿر ملسو هيلع هللا ىلصأبصاَركؿ طـ فاصؿة بـت محؿد 

مـ حديث طؾل وأبل هريرة وأبل ُروي « مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

 أيقب إكصاري وطائشة-
                                           

الػقض الغؿاري الحسـل إزهري: متػؼف شافعل  أحؿد بـ محؿد بـ الصديؼ بـ أحؿد، أبق (1)

مغربل- مـ كزٓء صـجة- تعؾؿ يف إزهر، واستؼر وتقيف بالؼاهرة- طرف بابـ الصديؼ كلبقف- لف 

مطالع »بخطف، يف دار الؽتب، و« خ ,رياض التـزيف يف فضؾ الؼرآن وحامؾقف »كتب، مـفا 

يف تحريؿ تؿثقؾ إكبقاء « ط ,ة الدلقؾ إقام»بطـجة، و« ط ,البدور يف جقامع أخبار الربور 

« ط ,تقجقف إكظار لتقحقد الؿسؾؿقـ يف الصقم واإلفطار »، و«وإولقاء طؾك الؿسارح

الؿعجؿ القجقز »يف سقرة والده )ابـ الصديؼ(، و« ط ,التصقر والتصديؼ »رسالة، و

يف « ط ,ـقن إبراز القهؿ الؿؽ»رسالة يف شققخف ولؿحة مـ تراجؿفؿ، و« ط ,لؾؿستجقز 

الؿعجؿ »(، و1.253« )إطالم»هـ(- اكظر:  1385إحاديث القاردة يف الؿفدي، تقيف سـة )

 (-2.169« )التقؿقرية»(، و26)ص« القجقز

تـبقف »وكان أشعريًّا صقفقًّا مائاًل إلك التشقع، ولف صقام كثقرة، واكظر يف بقان مخالػاتف كتاب: 

 لؿصطػك الققسػل-« الغؿاريالؼاري إلك فضائح أحؿد بـ الصديؼ 
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أما حديث طؾل، فػقف العباس بـ القلقد بـ بؽار الضبل، قال  ,1

 الدارقطـل فقف: كذاب-

 وحديث أبل هريرة، فػقف طؿرو بـ زياد الثقباين الباهؾل وهق كذاب- ,2

 وحديث أبل أيقب، وفقف إصبغ بـ كباتة وهق مرتوك رمل بالرفض- ,3

 «-باصؾ»قال الحافظ الذهبل فقف:  ڤحديث طائشة  ,4

 الخالصة:

وبالجؿؾة، فالحديث مقضقع مـ جؿقع صرقف، فؿا  :$قال األَْلَباكِل 

كابـ الجقزي، خالًفا لؾسققصل، « الؿقضقطات»أبعد طـ الصقاب َمـ أورده يف 

 «-فؾؿ يلت بشلء سقى أن لف شاهًدا»فنكف قد تعؼبف! قال الؿـاوي: 

ولؼد وقػت لؾشقخ أحؿد الغؿاري طؾك كالم طجقب يف هذا  :$ثؿ قال 

الحديث يدل طؾك اكحرافف طـ أهؾ الحديث والسـة ومقؾف إلك التشقع ومحاباتف 

 «الؿداوي»ألهؾ البقت ولق بتؼقية األحاديث الؿقضقطة، فؼد ذكر يف 

( أسؿاء الصحابة الذيـ ُروي الحديث طـفؿ دون أن يسقق 1.451,542)

ك خالف طادتف مـ تسقيد صػحات هبا، ودون أن يبقـ مـ فقفا مـ أساكقدهؿ طؾ

، فؼد ساق إسـاده ولؽـف خـس ڤالؽذابقـ والسراققـ، الؾفؿ إٓ حديث طؾل 

طـف ولؿ يبقـ طؾتف، مع أن فقف )العباس بـ بؽار الضبل(، وهق كذاب كؿا تؼدم 

 -$طـ اإلمام الدارقطـل 
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الؽالم فقفا وأٓكف، ورمك رواة وإن مـ اكحرافف واتباطف لفقاه أكف أجؿؾ 

الحديث وأئؿتفؿ الذيـ أطرضقا طـ رواية هذه الؿقضقطات يف كتبفؿ بالـصب 

 -,حاشاهؿ,ومعاداة أهؾ البقت 

وتسؿقتف أهؾ السـة وأئؿة الحديث بـ)الـقاصب( كقػ وهؿ رووا 

، َيريبف ما يريبفا، ملسو هيلع هللا ىلصأهنا ُبضعة مـف  ڤبإساكقد الصحقحة يف فضؾ فاصؿة 

ما يمذيفا، وأهنا سقدة كساء العالؿقـ، وأهنا سقدة كساء أهؾ الجـة إٓ  ويمذيف

 مريؿ--- إلك غقر ذلؽ مـ الػضائؾ- اكتفك-

ْقخ أحؿد الغؿاري ُبغضف وحؼده وسبُّف شقخ  قؾت: ومؿا اشتفر طـ الشَّ

 اإلسالم ابـ تقؿقة وتالمقذه، ورماهؿ بلشـع إوصاف وإلؼاب-

 وكـؼؾ ما ذكر فقف:

 «:الحائقة»ابـ أبل داود السجستاين صاحب صعـف يف 

وأشفد باهلل أن هذا » (:32-31/ص1)ج« جقكة العطار»قال الغؿاري يف 

الؽذب مـ ابـ أبل داود، فنكف كان مشفقًرا بالـصب والؽذب مًعا--- إلك أن قال: 

 «-قبحف اهلل

 صعـف يف شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ والذهبل وابـ رجب الحـبؾل:

فنن كؾ مبتدع وضال بعد الؿؼؾدة » (:2/ص1)ج« جقكة العطار»ل يف قا

 «-إكؿا ضؾ حتك كػر بؼراءة كتب ابـ تقؿقة
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ابـ تقؿقة يف خبثف ووقاحتف » (:102/ص3)ج« جقكة العطار»وقال يف 

 «-وجرأتف وتجاهره بعداوة أهؾ البقت قبحف اهلل وأخزاه

طؾك الحؼقؼة وقِح  فابـ تقؿقة» (:11)ص« قطع العروق القردية»وقال يف 

 «-قؾقؾ الحقاء فاقد الشعقر بالؿبآت

 «-الذهبل الخبقث» (:033)ص« البرهان الجؾل»قال يف 

وجؿقع أققالف يف مثالب أهؾ السـة والجؿاطة وأهؾ الحديث ورمقف شقخ 

 وتالمقذه بالتفؿ وآفرتاءات الباصؾة- $اإلسالم ابـ تقؿقة 

بل إكؿا أورده لؿا ققؾ فقف مـ والذه» (:263/ص1)ج« الؿداوي»ذكر يف 

 «-التشقع، وهق ٓ يرتك شقعقًّا إٓ أورده يف الضعػاء

 القهاب: صعـف يف اإلمام محؿد بـ طبد

ويؽػل أن قرن الشقطان الـجدي » (:20/ص1)ج« جقكة العطار»قال يف 

وأذكابف مـ أوٓد أفؽار ابـ تقؿقة، وٓ يخػك شرهؿ وطظقؿ ضررهؿ طؾك 

 ـ-اه« اإلسالم وأهؾف

 :$صعـف يف اإلمام ابـ تقؿقة 

ويؽػل أن أخرج اهلل تعالك مـ صؾب » (:20)ص« البرهان الجؾل»وقال يف 

أفؽاره الخبقثة قرن الشقطان وأتباطف كالب الـار وشر َمـ تحت أديؿ السؿاء الذيـ مؾئقا 

دوا وجفف بالجرائؿ والعظائؿ يف كؾ مؽان  «-الؽقن ضؾؿة، وسقَّ
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 ل:تؽػقره لؾشقخ حامد الػؼ

الؿبتدع الخبقث الضال بؾ » (:08/ص3)ج« جقكة العطار»وقال يف 

 اهـ-« الؽافر الؿشرك طدو اهلل حامد الػؼل لعـف اهلل--- الؽافر البؾقد

 صعقكاتف طؾك صحابة رسقل اهلل:

 «-دلقؾ طؾك شرب معاوية الخؿر» «:جقكة العطار»( يف 0ذكر يف )ص

ة الـساء والرد طؾك إثبات كبق» «:جقكة العطار»( يف 30ذكر يف )ص

 «-إشاطرة الـافقـ لفا

جمكة العطار يف صرف »وغقر ذلؽ مـ صقام أحؿد الغؿاري يف كتابف 

حقث بقـ فقف معتؼده ومـفجف ومققػف مـ صحابة «- الػقائد وكقادر إخبار

 واطتؼاده يف إولقاء- واهلل أطؾؿ- اهلل رسقل

ِعق»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( 5813( )12.674« )َػةالضَّ

إذا صؾك أحدكؿ، فؾؿ يؽـ بقـ يديف ما يسرته: فؾقخط »طـد تعؾقؼف طؾك حديث: 

 «-خطًّا، وٓ يضره ما مر بقـ يديف

(: حدثـا هؿام 2592« )مسـده»ضعقػ- أخرجف أبق داود والطقالسل يف 

طـ أيقب بـ مقسك طـ ابـ طؿ لفؿ كان يؽثر أن يحدثفؿ طـ أبل هريرة أن 

 قال:--- فذكره- ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 وهذا إسـاد ضعقػ: طؾتف ابـ العؿ هذا: فنكف لؿ يسؿ، ففق مجفقل العقـ- قؾت:
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وأيقب بـ مقسك: إن كان هق الغافؼل: فنكف مـ هذه الطبؼة، ففق ثؼة طـد 

ابـ معقـ وابـ حبان، وروى طـف جؿاطة مـ الثؼات، ومع ذلؽ بقض لف الذهبل 

 «-مستقر«: »يبالتؼر»، وقال الحافظ يف «الؽاشػ»يف 

 وإن كان غقره: فؾؿ أطرفف-

 هق ابـ يحقك البصري، وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ- وهؿام:

أن طؾة هذا اإلسـاد شقخ أيقب الذي لؿ يسؿ، وقد سؿاه  والخالصة:

إسؿاطقؾ بـ أمقة يف روايتف طـ أبل طؿرو بـ محؿد بـ حريث: أكف سؿع جده 

 داود وغقره- حريًثا يحدث طـ أبل هريرة بف- أخرجف أبق

وقد اضطرب الرواة طؾك إسؿاطقؾ هذا يف إسـاده اضطراًبا شديًدا طؾك 

(، ولذلؽ ضعػف جؿع مـ 158 , 157« )ضعقػ أبل داود»وجقه شرحتفا يف 

 «-الخط باصؾ»إئؿة وغقرهؿ: بؾ قال اإلمام مالؽ: 

فال كعقد الؽالم هـا، والشاهد مـف أن حريًثا هذا مجفقل، وكذلؽ حػقده 

لؾحافظ، فالعجب مـف كقػ تغاضك طـ هذه العؾة « التؼريب»طؿرو: كؿا يف أبق 

ـ الحديث يف  وصححف ابـ حبان، ولؿ »قائاًل: « بؾقغ الؿرام»القاضحة فحسَّ

 «!يصب مـ زطؿ أكف مضطرب، بؾ هق حسـ

أكَّك لف الُحسـ وفقف الؿجفقٓن باطرتافف! هذا لق سؾؿـا بلكف غقر  وأققل:

شقخف الحافظ العراقل، ومـ قبؾف ابـ الصالح وغقرهؿا: مضطرب، وقد أطؾف بف 

كؿا تراه مبقـًا يف الؿصدرالؿذكقر آكًػا- وقد شرح الحافظ وجفة كظره يف كػل 
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( بؿا ٓ فائدة 774 , 2.772« )الـؽت طؾك ابـ الصالح»آضطراب يف كتابف 

 كربى مـ كؼؾف ومـاقشتف، لؽـ الؿفؿ مـف ققلف:

لؿ كجد شقًئا كشد بف هذا الحديث، ولؿ يجئ إٓ  ققل ابـ طققـة تـبقف(:»)

: فقف كظر: فؼد رواه الطرباين مـ صريؼ أبل مقسك إشعري، ويف «مـ هذا القجف

 «-إسـاده أبق هارون العبدي، وهق ضعقػ

 مـ كاحقتقـ: ,أيًضا,وهذا مـف طجب  قؾت:

قأ أكف أٓن الؼقل يف العبدي هذا، واسؿف طؿارة بـ جقيـ، وهق أس األولك:

 «-مشفقر بؽـقتف، مرتوك، ومـفؿ مـ كذبف«: »التؼريب»مؿا ذكر: فؼد قال فقف يف 

أكف يعؾؿ أن مـ شرط الشاهد أن ٓ يشتد ضعػف، وهذا مػؼقد  واألخرى:

 هـا كؿا ترى-

طؾك أكف قد روى معؿر طـ أبل هارون العبدي طـ أبل سعقد الخدري 

ال: كان أحدكا يسترت بالسفؿ كـا كسترت بالسفؿ والحجر يف الصالة، أو ق»قال: 

 «-والحجر يف الصالة

قؾت ٕبل سعقد الخدري: ما يسرت الؿصؾل؟  وروى جعػر بـ سؾقؿان طـف قال:

 «-قال: مثؾ ممخرة الرحؾ، والحجر يجزئ ذلؽ، والسفؿ تغرزه بقـ يديؽ

(- ثؿ قال الحافظ: 14 , 2.13« )الؿصـػ»الرزاق يف  أخرجفؿا طبد

« مسـده الؽبقر»أخرجف مسدد يف  ,وإن كان مقققًفا,ر ثؿ وجدت لف شاهًدا آخ»

إذا »قال: ثـا هشقؿ: ثـا خالد الحذاء طـ إياس بـ معاوية طـ سعقد بـ جبقر قال: 



 
ث»يف  380

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
كان الرجؾ يصؾل يف فضاء: فؾقركز بقـ يديف شقًئا: فنن لؿ يؽـ معف شلء: 

 «-رجالف ثؼات«- »فؾقخط خطًّا يف إرض

 قؾت فقف:

: ٕكف مقققف طؾك التابعل: كؿا هق «مؼطقع»ؼال فقف: الصقاب بلن ي أواًل:

 معروف يف طؾؿ الؿصطؾح-

هق أن يؽقن طؾة يف الحديث أقرب مـ أن يؽقن شاهًدا لف: ٕكف لق  وثاكًقا:

كان مقققًفا طؾك صحابل الحديث، لؽان طؾة ضاهرة فقف، فؽقػ بف وهق 

 مؼطقع؟! فتلمؾ-

ف مـ وجقه آضطراب فقف: طؾك أكف قد روي طـ أبل هريرة مقققًفا كقج

 ولؽـف وجف مرجقح، كؿا بقـتف هـاك-

 «-ولفذا صحح الحديث ابـ حبان والحاكؿ وغقرهؿا» ثؿ قال الحافظ:

تساهؾفؿا يف التصحقح والتقثقؼ مؿا ٓ يخػك طؾك صالب هذا  قؾت:

العؾؿ: فضاًل طـ الحافظ! هذا إذا لؿ يؽـ هـاك طؾة ضاهرة تدفع التصحقح، 

قائؿة باطرتاف الحافظ كؿا سبؼ؟! طؾك أن طزوه لؾحاكؿ فقف  فؽقػ هبا وهل

بعد  ,وهق الؿؼصقد طـد إصالق العزو إلقف,« مستدركف»كظر: فنكـا لؿ كره يف 

 مزيد البحث طـف فقف، وٓ جاء ذكره يف ففرستف الذي وضعف الؿعاصرون-

وذلؽ مؼتٍض لثبقت طدالتف طـد مـ صححف، فؿا يضره » ثؿ قال الحافظ:

 «-ؽ أن ٓ يـضبط اسؿف إذا طرفت ذاتف- واهلل تعالك أطؾؿمع ذل



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 381

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

الشطر إول مـ هذا الؽالم مسؾَّؿ ٓ غبار طؾقف، ولؽـ ذلؽ مؿا ٓ  أققل:

يـػؼ يف الـؼاش العؾؿل الؼائؿ طؾك ققاطد طؾؿ الحديث: لؿا سبؼ بقاكف آكًػا مـ 

 تساهؾ ابـ حبان والحاكؿ-

 وأما الشطر الثاين مـف: فجقابـا طؾقف:

كعؿ: ٓ يضر ذلؽ إذا طرفت ذاتف: ولؽـفا فرضقة تخالػ واقع الراوي: بؾ 

 الراويقـ: فنهنؿا مجفقٓن حتك طـد الحافظ كؿا تؼدم-

فسامحف اهلل! لؼد كان بحثف حقل هذا الحديث طؾك خالف ما كعفده مـف 

 مـ العؾؿ والتحؼقؼ، حتك لؽلكف ابـ حجر آخر!

الفداية يف تخريج »فلخرجف يف كتابف:  وجاء مـ بعده الشقخ الغؿاري )أحؿد(،

ا، يَ 313 - 0/310« )أحاديث البداية حسـ كثقر مـ الطؾبة ( تخريًجا مختصًرا جدًّ

وصححف ابـ حبان وغقره، وحسـف »خقًرا مـف، وقال طؼبف مغتًرا بتحسقـ الحافظ لف: 

الحافظ، وضعػف بعض الؿتؼدمقـ؛ لصقرة االضطراب القاقع يف إسـاده؛ لؽـف طـد 

ـ حبان  «!الطقالسل مـ وجف آخر. والحديث صحقح كؿا قال اب

لؿ يعط لفذا البحث حؼف مـ الؿراجعة  -كغقره-كذا قال! وأضـ أكف 

الجفالة التل يف سـد ابـ حبان،  -طؾك األقؾ-والتحؼقؼ، وإال؛ لؿا خػل طؾقف 

ومـ قركفؿ معف، وتشبثف بالقجف اآلخر طـد الطقالسل ال يػقده شقًئا؛ لجفالة 

 ابعقف، الذي يؿؽـ أن يؽقن هق طقـ حريث الذي يف صريؼ اآلخريـ كؿا تؼدم.ت

* * *  
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 اىسنتٔر أخٍس ظفس خٍسان 

 (1)-وغفص اهلل ىّرخٍّ اهلل  -

                                           

الشقخ الدكتقر أحؿد بـ سعد الحؿدان الغامدي، أستاذ العؼقدة بؼسؿ الدراسات العؾقا  (1)

بجامعة أم الؼرى- مـ مقالقد بؾدة )الظػقر( بؿـطؼة الباحة- حصؾ طؾك البؽالقريقس يف 

دكتقراه يف العؼقدة كال درجتل الؿاجستقر وال الشريعة مـ الجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة-

طؿؾ طضًقا هبقئة التدريس بؼسؿ العؼقدة بالجامعة  مـ جامعة أم الؼرى بؿؽة الؿؽرمة-

طؿؾ طؿقًدا لشئقن الطالب بالجامعة اإلسالمقة  .هـ 1452,1454اإلسالمقة خالل الػرتة 

 .هـ 1454,1415خالل الػرتة 

 :تؾؼك العؾؿ طؾك أيدي طدد مـ العؾؿاء والؿشايخ، مـفؿ

 .، أثـاء رئاستف لؾجامعة اإلسالمقة يف دروس طامة يف الؿسجد$حة الشقخ طبد العزيز ـب باز سؿا

الشقخ حؿاد  .فضقؾة الشقخ طبد الؿحسـ العباد حػظف اهلل، رئقس الجامعة اإلسالمقة يف الػؼف والحديث

كصاري   .يف الػؼف $الشقخ طبد الؾطقػ آل الشقخ  .يف العؼقدة $ٕا

 والبحثقة:مـ آثاره العؾؿقة 

 )رسالة ماجستقر(-« طؼقد ختؿ الـبقة بالـبقة الؿحؿدية» ,

كصػف تؼريًبا « شرح أصقل اطتؼاد أهؾ السـة والجؿاطة ٕبل الؼاسؿ الاللؽائل»تحؼقؼ كتاب  -

 )رسالة دكتقراه(، والباقل بعد ذلؽ-

 ٕبل الؼاسؿ الاللؽائل-« الؽرامات»تحؼقؼ كتاب  -

 «-تؽؾؿقـ مـفافطرية الؿعرفة ومققػ الؿ» -

 .«الؿجتؿع اإلسالمل مـ خالل سقرة الػاتحة» -

 «-القحدة اإلسالمقة: أسسفا ووسائؾ تحؼقؼفا» -
= 
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ِعقَػة»يف  $ذكره إَْلَباكِل  طـد تعؾقؼف  (3516) (16.ص7)ج« الضَّ

خذ مـ إن الشقطان ذئب ابـ آدم كذئب الغـؿ، وإن ذئب الغـؿ يل»طؾك حديث: 

الغـؿ الشاة الؿفزولة والؼاصقة، ٓ يدخؾ يف الجؿاطة، فالزمقا العامة والجؿاطة 

 «-والؿساجد

(- 16.2« )الؿـتخب مـ الؿسـد»رواه طبد بـ حؿقد يف « ضعقػ»

ا، شفر ضعقػ، وأبان وهق ابـ أبل طقاش مرتوك- لؽـ:  وإسـاده َضعقػ جدًّ

ثؿ بـ كؾقب، وابـ بشران (، والفق5.233الحديث لف صريؼ أخرى طـد أحؿد )

طـ سعقد طـ قتادة: ثـا « الحؾقة»وأبل كعقؿ يف «، الجزء»يف الؽراس إخقر مـ 

 العالء بـ زياد طـ معاذ بـ جبؾ مرفقًطا بف-

وهذا إسـاد رجالف ثؼات ففق صحقح--- ثؿ تبقـ لل أن فقف طؾة  قال األَلَْباكِل:

زياد ومعاذ، فنكف لؿ يسؿع مـف كؿا  تؼدح يف صحتف، أٓ وهل آكؼطاع بقـ العالء بـ

 (-2.23« )الؿجؿع»(، والفقثؿل يف 1.132« )الرتغقب»قال الؿـذري يف 

« شرح العؼقدة الطحاوية»وكـت قد غػؾت طـ هذه العؾة حقـ خرجت 

( جرًيا طؾك ضاهر إسـاده، وأن قد رجعت طـف، واهلل تعالك 516فصححتف فقف )

 هق الؿقفؼ، وأستغػره مـ كؾ زلؾ-

                                           

 «-اإلسالم الديـ الحؼ» , =

 «-مـفج تؼرير العؼقدة وحقار الؿخالػقـ» ,

 .«حؽؿ أققال الصحابة يف آطتؼاد» ,

 هـ(-1434وفاتف: تقيف طام )
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وال أدري إذا كان الدكتقر أحؿد سعد حؿدان تقرط بتصحقحل الؿذكقر 

، «سـده صحقح: »(1/120لاللؽائل )« أصقل أهؾ السـة»فؼال يف تعؾقؼف طؾك 

إلك ضاهر السـد فققع يف الخطل، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل  ,مثؾل,أو أكف كظر 

-اكتفك - 

 مملػات كافعة، مـفا: $ولؾشقخ 

 «-راحؾ تؽقيـفالتشقع كشلتف وم» ,

 «-حقارات طؼؾقة مع الطائػة آثـل طشرية يف إصقل» ,

 أحاديث استدلت هبا الشقعة آثـا طشرية-» ,

 «-براءة آل البقت مؿا كسبتف إلقفؿ الروايات» ,

 «-حقار هادئ مع الدكتقر الؼزويـل الشقعل آثـل طشري» ,

 اتف-وأسؽـف فسقح جـ رحمه اهللوغقرها مـ الؽتب الـافعة، 

 

* * *
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ذ أخٍس ـتس ْ٘
َّ
 اىصخٍَ اىتِا  اىؼ

 (1)$اىعاـايت 

ِعقَػة»يف  $ذكره األَْلَباكِل   (:26/ص0)ج« الض 

بدأ هذا إمر كبقة  إن اهلل » (:3222يف تعؾقؼف طؾك حديث رقؿ )

 «-ورحؿة وكائـًا خالفة ورحؿة--- الحديث

(، وهق 228طقالسل )رقؿ ، أخرجف ال«مـؽر هبذا التؿام» :$قال األَلَْباكِل 

ووقع يف إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات غقر لقث بـ أبل سؾقؿ وهق ضعقػ مختؾط- 

قْخ «الرحؿـ بـ سابط لقث بـ طبد«: »األصؾ» ، واكطؾك أمره طؾك ُمَرتِّبِف الش 

 اكتفك- (!0210الرحؿـ البـا الساطاتل، فطبعف هؽذا طؾك الخطل يف ترتقبف ) طبد

ْقخ إَلْ  ِعقَػة»يف  ,أيًضا, $َباكِل وذكره الشَّ ( طـد 155.ص11)ج« الضَّ

َمـ مثَّؾ بذي ُروح ثؿ لؿ يتب مثَّؾ اهلُل بف يقم : »(5589) تعؾقؼف طؾك حديث

                                           

الػتح »البـا، الساطايت: مـ الؿشتغؾقـ بالحديث مصري- لف  أحؿد بـ طبد الرحؿـ بـ محؿد (1)

الؼقل الحسـ يف شرح بدائع »يف ترتقب مسـد اإلمام ابـ حـبؾ، ستة مجؾدات، و« ط ,الرباين 

بدائع الؿــ يف جؿع وترتقب مسـد الشافعّل »مجؾدان يف شرح كتاب لف سؿاه « ط ,الؿــ 

، 563: 1(، وإزهرية )1.148« )إطالم»هـ(- اكظر:  1371، تقيف بعد )بعد «والســ

578-) 
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 (-115و2.92أخرجف أحؿد )«- الؼقامة

اهلل الؼاضل، فنكف  إسـاده ضعقػ، رجالف ثؼات غقر شريؽ بـ طبد وقال:

ف، وإكؿا روى لف متابعة، كؿا كص طؾقف وإن كان مـ رجال مسؾؿ، فنكف لؿ يحتج ب

، ومـ قبؾف الحافظ الؿـذري يف آخر «الؿقزان»الحافظ الذهبل يف آخر ترجؿتف يف 

، وحؽك اختالف العؾؿاء فقف، ولخص أققالفؿ الحافظ ابـ «الرتغقب»كتابف 

صدوق يخطئ كثقًرا ثؿ تغقر حػظف مـذ ولل الؼضاء »فؼال: « التؼريب»حجر يف 

 «-بالؽقفة

رواه أحؿد » (:0/6ـ ذلؽ تعؾؿ تساهؾ الؿـذري يف تخريجف بؼقلف )وم

 (!3.32وكحقه ققل الفقثؿل ) «!ورواتف ثؼات مشفقرون

ْقخ الساطاتل  رواه أحؿد » (:16/01« )الػتح الرباين»يف  $وتبعفؿ الش 

 «!ورجالف ثؼات

«- لعـ اهلل مـ مثَّؾ بالحققان» والؿحػقظ طـ ابـ طؿر مرفقًطا بؾػظ:

 الشقخان وأحؿد وغقرهؿ- اكتفك- أخرجف

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ْقخ الؿحدث العالمة أبق العباس أحؿد بـ طبد الرحؿـ البـا الشافعل  الشَّ

الرحؿـ  هجرية(، ولؼد لؼب أحؿد طبد 1355الؿشفقر بالساطايت، ولد سـة )

 ,$ كِلمثؾ إَْلبَا, بالساطايت بسبب اكشغالف بعؿؾ استصالح الساطات وبقعفا
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والتصؼ آسؿ بف كؿا التصؼ واشتفر هذا الؾؼب أكثر بلبـائف، مثؾ حسـ البـا 

ممسس جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ، وهق ابـف إكرب، وجؿال البـا، وهق أصغر 

أبـائف، وأشار أن لؼب البـا يرجع إلك أجداد إسرة، وكؿا التصؼ باسؿف كتابف 

هجرية( طـ سبع وسبعقـ  1387سـة ) $، وتقيف «الػتح الرباين»الشفقر 

 وأسؽـف فسقح جـاتف- رحمه اهللسـة، 

 اكظر مراجع ومصادر ترجؿتف:

مقسقطة أطالم الؼرن الرابع طشر والخامس طشر الفجري يف العالؿ » ,1

 ( إبراهقؿ الحازمل، دار الشريػ لؾـشر-451.ص1)ج« العربل واإلسالمل

الة )ج« معجؿ الؿملػقـ» ,2  ( ممسسة الرسالة-167.ص1محؿد رضا كحَّ

كثر الجقاهر والدرر يف طؾؿاء الؼرن الرابع طشر »يقسػ الؿرطشؾل  ,3

« وبذيؾف طؼد الجقهر يف طؾؿاء الربع إول مـ الؼرن الخامس طشر

 (-1.136)ج

إطالم قامقس وتراجؿ ٕشفر الرجال والـساء مـ العرب » ,4

ِرْكؾل )ج« والؿستعربقـ والؿستشرققـ  (-148ص.1خقر الديـ الزِّ

ومعف « الػتح الرباين يف ترتقب مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الشقباين» ,5

 جزًءا- 24يف « بؾقغ إماين مـ أسرار الػتح الرباين»شرحف 

ْقخ أحؿد البـا  ولؼد ألػت رسائؾ وبحقث ودراسات طؾؿقة يف جفقد الشَّ
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ي، يف خدمة السـة ومساهؿاتف يف مجال دراسات الحديث الـبق $الساطايت 

 كؿا أثرت مساهؿاتف يف خدمة كتب الؼرآن والحديث الـبقي-

يف العصر الحديث « مسـد اإلمام أحؿد»ومـ الؽتب التل خدمت  قؾت:

,لؾشقخ أحؿد البـا الساطايت  « الػتح الرباين لرتتقب مسـد اإلمام الشقباين»كتاب 

 -,تعالكرحؿف اهلل 

ْقخ ابـ طثقؿقـ  تـاول » مصطؾح الحديث:يف  -رحمه اهلل تعالى-قال الش 

العؾؿاء هذا )الؿسـد( بالتصـقػ طؾقف ما بقـ مختصر لف وشارح ومػسر ومرتِّب، 

الذي « الػتح الرباين لرتتقب مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الشقباين»ومـ أحسـفا 

ألَّػف أحؿد البـا الشفقر بالساطايت، جعؾف سبعة أقسام، أولفا: قسؿ التقحقد 

ا: قسؿ الؼقامة وأحقال أخرة، ورتبف طؾك إبقاب وأصقل الديـ، وآخره

بؾقغ إماين مـ أسرار الػتح »ترتقًبا حسـًا، وأتؿف بقضع شرح طؾقف سؿاه 

ا مـ الـاحقتقـ الحديثقة «الرباين ، وهق اسؿ مطابؼ لؿسؿاه، فنكف مػقد جدًّ

 اهـ-« والػؼفقة، والحؿد هلل رب العالؿقـ

 12الجامعات الؿالقزية يف العدد  ومـ البحقث الذي كشرتف أحد قؾت:

الرحؿـ البـا  مساهؿات اإلمام أحؿد طبد»باسؿ:  2514سبتؿرب  2صػحة 

 «-الساطايت يف الدراسات الؼرآن والحديث الـبقي

 وكؼتبس بعض الػقائد الؿـتؼاة مـ البحث:

ْقخ الؿحدث العالمة أبق العباس وأبق الحسـ أحؿد بـ  هق الشَّ
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ْقخ أحؿد طبدالرحؿـ البـا الشا طبد الرحؿـ  فعل الؿشفقر بالساطايت، ولد الشَّ

 1355البـا يف قرية شؿشقرة مـ أطؿال مديرية الغربقة بؿصر، وذلؽ سـة )

هجرية(، ولؼد لؼب أحؿد بالساطايت بسبب اكشغالف بعؿؾ استصالح الساطات 

وبقعفا، كؿا التصؼ بلحؿد الساطايت لؼب البـا، لؽـ هذا الؾؼب أكثر ما التصؼ 

بلبـائف، مثؾ حسـ البـا ممسس جؿاطة اإلخقان الؿسؾؿقـ وهق ابـف إكرب، 

وجؿال البـا وهق أصغر أبـائف، وقد أشار جؿال البـا أن لؼب البـا يرجع إلك 

 أجداد إسرة، ويحتؿؾ أن يؽقن أحد أجداد إسرة يتحرف يف البـاء-

ْقخ   :$مـ مملػات الش 

 «-أذكار القضقػة الزروققةتـقير إفئدة الزكقة يف أدلة » ,

بدائع الؿــ يف جؿع وترتقب مسـد الشافعل والســ وشرح الؼقل » ,

 يف جزأيـ، ويعترب هذا الؽتاب ثاين مـ طؿؾ اإلمام الساطايت-« الحسـ

وشرحف « الػتح الرباين لرتتقب مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ الشقباين» ,

( جزًءا، وهبذا الؽتاب قد اشتفر 24يف )« بؾقغ إماين مـ أسرار الػتح الرباين»

اسؿ اإلمام الساطايت بقـ العؾؿاء يف طصره وإلك الققم، كان طؿؾف يستحؼ التؼدير 

 والتؽريؿ-

مـحة الؿعبقد يف ترتقب مسـد الطقالسل أبل داود ومعف شرحف التعؾقؼ » ,

 «-الؿحؿقد
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 «-هتذيب جامع مساكقد اإلمام أبل حـقػة ومعف بغقة الؿريد» ,

 «-اية الؿؽتػل إلك ترتقب مختصر الحصؽػلهد» ,

 «-إتحاف أهؾ السـة الربرة بزبدة أحاديث إصقل العشرة» ,

 وأسؽـف فسقح جـاتف- رحمه اهللوغقرها مـ الؽتب، 

مقسقطة أطالم الؼرن الرابع »اهلل الحازمل  يف كتاب الػاضؾ إبراهقؿ طبد

هـ 1417 ,1351مـ « طشر والخامس طشر يف العالؿ العربل واإلسالمل

ْقخ الؿحدث العالمة أبق العباس وأبق الحسـ 451,452.ص1)ج (: هق الشَّ

 الرحؿـ البـا الشافعل الؿشفقر بالساطايت- أحؿد بـ طبد

م( ابتدأ  1921هـ  1345م، )ويف سـة  1883,1958هـ  1378 ,1351

، وراود كػسف يف ترتقبف طؾك أبقاب الػؼف« مسـد اإلمام أحؿد بـ حـبؾ»يف قراءة 

 م(- 1932 ,هـ  1453وذلؽ لصعقبة تـاولف كؿا ٓ يخػك، وأتؿف طام )

يروي البـا طـ الحافظ أحؿد الصديؼ الغؿاري الذي ذكره يف مؼدمة 

 «-مـحة الؿعبقد»وكذا العالمة حبقب اهلل الشـؼقطل الذي ذكره يف « الؿسـد»

 جؿادى أخرة- 8م( يف  1958 ,هـ  1378طام ) $تقيف 

 اكظر إلك:

 (-1.167« )معجؿ الؿملػقـ» ,

 (-397)ص« مقسقطة الؿحدثقن يف مصر وإزهر» ,
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 (- اكتفك-46,49)ص« تشـقػ إسؿاع بشققخ اإلجازة والسؿاع» ,

كثر الجقاهر والدرر يف طؾؿاء » $ويف كتاب الػاضؾ يقسػ الؿرطشؾل 

 ( ط: دار الؿعرفة، فؼال:139, 136)ص« الؼرن الرابع طشر

 -هـ(1378البـا الساطايت )الرحؿـ  أحؿد بـ طبد

مسـد اإلمام أحؿد بـ »ويف سـة أربعقـ وألػ وثالثؿائة ابتدأ يف قراءة 

وراود كػسف يف ترتقبف طؾك أبقاب الػؼف، وذلؽ لصعقبة تـاولف كؿا ٓ « حـبؾ

يخػك، فؽان يستعظؿ التبعة، ولؽـ الرغبة كاكت أطظؿ، فاستخار وشاور ثؿ 

طؾك أبقب الػؼف مع حذف سـده ما « الؿسـد»رتَّب استعان باهلل--- والؿرتَجؿ لف 

الػتح الرباين برتتقب مسـد أحؿد بـ حـبؾ »خال مـ رفع الحديث سؿاه 

ذكر « بؾقغ إماين مـ أسرار الػتح الرباين»، وطؾقف شرح لطقػ سؿاه «الشقباين

فقف سـد الحديث الذي حذفف يف إصؾ، ثؿ ذكر غريب الحديث، ثؿ تؽؾؿ طؾك 

خريجف متبًعا غقر مجتفد، وغالب اطتؿاده طؾك الؿـذري والفقثؿل، رجالف وت

ة فاخرة،  يذكر كالمفؿا ويسؽت، وما يستػاد مـف، فجاء الؽتاب مع شرحف درَّ

 فجزاه اهلل خقًرا-

ْقخ شاكر طؾك الؿرتجؿ لف يف الصـاطة، ولؽـ هلل يف خؾؼف  وربؿا تؼدم الشَّ

السالؽقـ، فلكرمف اهلل بتؿام هذا  شمون، فالؿرتجؿ لف كان مـ الزهاد الصالحقـ

العؿؾ وصبعف وتؾؼل الـاس لف بالؼبقل، فال تجد صالًبا أو طالًؿا يشتغؾ بالحديث 

 والؽالم طؾقف-« الؿسـد»أن إٓ ولؾشقخ البـا مـَّة طؾقف لتؼريبف 
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ْقخ محؿد الحافظ بـ طبد الؾطقػ بـ سالؿ التجاين  ولؾعالؿ الؿشارك الشَّ

، وقد رتَّب مسـد كؾ صحابل طؾك «الؿسـد»اطتـاء بـ هـ(1398الؿصري )ت 

أبقاب الػؼف، ثؿ رتَّب الؿساكقد طؾك أبقاب الػؼف، وقد اكتفك مـف قبؾ وفاتف 

، وتعب فقف كثقًرا، فؽان ٓ يـام الؾقؾ، ولؽـف ٓ يزال مخطقًصا يف مؽتبتف $

 العامرة القاسعة-

حافظ ابـ الؿؾؼـ )ت ال بطريؼة مغايرة: -أيًضا-« الؿسـد»ومؿـ اطتـك بى

« طؼقد الزبرجد»فاختصره، وطؾقف تعؾقؼة لؾسققصل يف إطرابف سؿاها  هـ(854

تقجد مـف كسخة مخطقصة بؿؽتبة الحرم الؿؽل الشريػ، واختصره زيـ الديـ 

 «-الدر الؿـتؼد مـ مسـد أحؿد»بـ الشؿاع وسؿاه 

، وشرحف أبق الحسـ بـ هـ(857وجؿع زوائده الحافظ الفقثؿل )ت 

، وجؿع ثالثقاتف ثؿ شرحفا هـ(1139الفادي السـدي الؿدين )ت  بدط

 السػاريـل-

زاهًدا وِرًطا مـصرًفا طـ الدكقا راغًبا يف أخرة، ٓ يخقض  $وكان 

كثر الجقاهر »فقؿا يخقض فقف الـاس، وٓ يتؼقد بؿا يعؿؾقن- اكتفك مـ كتاب 

 لطبعة إولك-ط: دار الؿعرفة، ا« والدرر يف طؾؿاء الؼرن الرابع طشر

 

* * *
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 (1)اىسنتٔر اىفاطو/ُٔر اىسني ـرت

ْقخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش   (:002 -003/ص0)ج« الض 

« الؿعجؿ إوسط»يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الطرباين يف 

إياكؿ ولباس (: »3234(، وهق ضعقػ كؿا ذكر إَْلَباكِل )ح 2.231.4566)

 «-كف مـ ترهب أو تشبف فؾقس مـلالرهبان، فن

وهق حديث ضعقػ، وآفتف: أرصاة وهق ابـ الؿـذر أبق حاتؿ  قال األَْلَباكِل:

                                           

كقر الديـ محؿد طرت الحؾبل، رئقس قسؿ طؾقم الؼرآن والسـة يف كؾقة الشريعة بجامعة دمشؼ،  (1)

وأستاذ الحديث وطؾقمف يف طدد مـ الجامعات والؽؾقات، وصاحب الؿملػات الؼقؿة التل 

 قـ كتاًبا-أثرى هبا الؿؽتبة اإلسالمقة، والتل زادت طـ الخؿس

م، ثؿ  1954م(، تخرج يف الثاكقية الشرطقة بحؾب طام  1937هـ. 1355ولد يف حؾب طام )

م، ثؿ  1958تخرج يف جامعة إزهر بتػقق، طقـ مدرًسا لؿادة الرتبقة اإلسالمقة يف حؾب طام 

حصؾ طؾك الشفادة العالؿقة مع لؼب أستاذ يف طؾؿ الحديث )الدكتقراه( بؿرتبة الشرف 

ك، وذلؽ مـ شعبة التػسقر والحديث يف كؾقة أصقل الديـ بجامعة إزهر بتاريخ طام إول

 .م 1964هـ. 1384

الُسـَّة الؿطفرة »، «اإلمام البخاري وفؼف الرتاجؿ يف جامعف الصحقح»مـ مملػاتف: 

آتجاهات العامة »، «كقػقة التعامؾ مع الػفرس العام ٕسؿاء كتب السـة»، «والتحديات

خرب القاحد الصحقح وأثره يف العؿؾ »، «لالجتفاد ومؽاكة الحديث أحادي الصحقح فقفا

 «-والعؼقدة

http://shamela.ws/index.php/book/36151
http://shamela.ws/index.php/book/36617
http://shamela.ws/index.php/book/36617
http://shamela.ws/index.php/book/36617
http://shamela.ws/index.php/book/37636
http://shamela.ws/index.php/book/96230
http://shamela.ws/index.php/book/96230
http://shamela.ws/index.php/book/96230
http://shamela.ws/index.php/book/96235
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(، وساق لف حديثقـ 1.421« )الؽامؾ»شبف مجفقل، فؼد أورده ابـ طدي يف 

وٕرصلة أحاديث كثقرة غقر ما ذكرتف يف »آخريـ مـ رواية ابـ مفران ثؿ قال: 

 «-بعضفا خطل وغؾط

، لذا أورده يف «الؾسان»والعسؼالين يف « الؿقزان»ره الحافظ الذهبل يف وأق

تحؼقؼ الدكتقر العرت( لؽـ وقع فقف زيادة ما  ,64.558« )الؿغـل»و« ضعػائف»

 «!ووثؼف أحؿد وابـ معقـ وابـ حبان»بقـ معؽقفتقـ كصفا: 

دمتف وهل زيادة مـ الـسخة األزهرية كؿا كبف طؾقف يف مؼ» قال األَْلَباكِل:

)ص: ص(، وهل زيادة باصؾة، ال أدري كقػ اكطؾك أمرها طؾك الدكتقر كقر 

 الديـ العتر؟!

مع أكف كبف طؾك خطل آخر يف الـسخة الؿشار إلقفا، فؼد ذكر الدكتقر العتر 

 «-بخ د س ق»أكف وقع فقفا الرمقز: 

ولقس بصقاب: ٕن الذي روى لف همٓء أرصلة آخر » قال الدكتقر العتر:

 «-كـقتف: أبق طدي، وهذا بصري كـقتف أبق حاتؿحؿصل، 

فؽان مـ تؿام التحؼقؼ أن يـتبف لفذه الزيادة الباصؾة: ٕن  قال األَْلَباكِل:

ولقس « التفذيب»إئؿة الؿقثؼقـ فقفا إكؿا وثؼقا أرصلة الحؿصل كؿا يف 

 البصري، فنن هذا لقس مـ الرجال الذي رمز إلقفؿ يف تؾؽ الـسخة!

هذا التحؼقؼ يتبقـ خطل الحافظ أو تساهؾف حقـ قال يف ومـ  :$وقال 
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 «!أخرجف الطرباين بسـد ٓ بلس بف(: »15.223« )الػتح»

« حجاب الؿرأة الؿسؾؿة»وقد كـت كؼؾتف واطتؿدت طؾقف يف كتابل 

 ( فؾؿا وقػت طؾك إسـاده وتبقـ لل وهاؤه بادرت إلك إخراجف هـا-93)ص

لعؾ الحافظ يعـل أكف ٓ بلس  الؿذكقر:قؾت يف الطبعة األردكقة مـ الؽتاب 

 أطؾؿ- اكتفك- بنسـاده يف الشقاهد- واهلل 

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ويف صدد التعريػ بعالؿ جؾقؾ وهق الدكتقر الػاضؾ.كقر الديـ طرت، حقث 

، وهل مجؾة طؾؿقة محؽؿة كصػ سـقية، ُتعـك بالبحقث «الحديث»كشرت مجؾة 

دراسات الحديث الـبقي )إهناد( الؽؾقة الجامعقة اإلسالمقة العؾؿقة، يصدرها معفد 

هـ يقكقق  1436العالؿقة بسالكجقر )مالقزيا( السـة الخامسة، العدد التاسع، شعبان 

قْخ كقر الديـ طرت وجفقده يف الحديث الـبقي »م، وفقفا  2515 التعريػ بالشَّ

 (-212 ,171)ص« وطؾقمف- د- محؿد طقد وفا الؿـصقر

 ؼتطػات مؿا ذكر يف البحث:وكذكر م

هق كقر الديـ بـ محؿد بـ حسـ بـ طرت الحؾبل، ويرجع  (:100)ص

 -ڤكسبف إلك سقدكا الحسـ بـ طؾل 

وهق يـتؿل إلك أسرة طريؼة يف العؾؿ والصالح والتؿسؽ بالؽتاب والسـة 

والعؽقف طؾك كشر طؾقمفا يف بالد الشام تللقًػا وتحؼقًؼا وتدريًسا، ومـ أشفر 
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ْقخ محؿد، وجده الحاج حسـ، وخالف العالمة رجال  هذه إسرة والده الشَّ

ْقخ طبد ( الذي 1422)ت  $اهلل سراج الديـ  الؿػسر الؿحدث الحافظ الشَّ

 أحقا الؼؾقب والعؼقل بالعؾؿ والذكر والعرفان-

ْقخ العرت يف محاضرتف حقل تخريج الحديث يف  (:102ويف )ص وقال الشَّ

ْقخ حبقب الرحؿـ الؿؽتبة الققػقة حؾب:  سللت شقخـا محدث الفـد الشَّ

يف زيارتف التل زارين يف بقتل يف دمشؼ، وكاكت  ,رحمه اهلل تعالى,إطظؿل 

ا، قؾت لف: أكا أطترب اإلجازة مـ العالِؿ الؿتؿؽـ الؿحتاط يف  زيارتف مباركة جدًّ

 اإلجازة أققى مـ درجة الدكتقراه، فلجاب: وكحـ كؼقل كذلؽ-

قْ   خ مؿـ يتشدد يف اإلجازة وٓ يعطل لؽؾ واحد-وكان الشَّ

الؿاجد  وقد ذكر تؾؿقذه الباحث إستاذ سقد طبد (:182ويف )ص

حقار يف قضايا مـ طؾؿ الحديث الـبقي »الغقري يف ترجؿتف لف يف كتاب 

« الشريػ بقـ إستاذ الدكتقر كقر الديـ طرت وإستاذ سؾؿان الحسقـل الـدوي

ف إكرب ( بعض أهؿ مزايا 15)ص شخصقتف العؾؿقة ما يجدر بالـؼؾ، يؼقل: هؿُّ

خدمة الؽتاب والسـة تدريًسا وتللقًػا، وشاغؾف الدائؿ متابعف طؾؿف يف هذا، ومـ 

 أماكقف كشر طؾقم الحديث وتطقيرها-

 ( كسقق بعض مملػاتف يف الحديث وطؾقمف:180ويف )ص

، هذا الؽتاب «اإلمام الرتمذي والؿقازكة بقـ جامعف وبقـ الصحقحقـ» ,1

ْقخ درجة الدكتقراه بؿرتبة الشرف إولك مـ شعبة التػسقر والحديث  كال بف الشَّ
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أشرف طؾك هذه  هـ(1384يف كؾقة أصقل الديـ بجامعة إزهر بتاريخ )

ْقخ محؿد محقل الديـ طبد ْقخ الدكتقر $الحؿقد  إصروحة الشَّ ، مع الشَّ

 ًعا لطالب الدراسات العؾقا-محؿد محؿد السؿاحل، واقرتح أن تؼرر مرج

 «-مـفج الـؼد يف الحديث» ,2

 «-أصقل الجرح والتعديؾ» ,3

 «-إطالم إكام شرح بؾقغ الؿرام مـ أحاديث إحؽام» ,4

 «-لؿحات مقجزة مـ أصقل طؾؾ الحديث» ,5

 «-العؾة تعريػفا وأكقاطفا» ,6

 «-الؿساكقد ومؽاكتفا يف طؾؿ الحديث» ,7

 «-الحديثقةمعجؿ الؿصطؾحات » ,8

 (-186,195وغقرها- )راجع ص 

 ومـ مؼدماتف لؽتب الحديث الـبقي وطؾقمف: (:111ويف )ص

 لؾشقخ ملمقن-« مػتاح الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث( »1

 لؾدكتقرة سؿر العشا-« التقسقر يف حػظ إساكقد( »2

 لؾدكتقر كايػ البؼاطل-« آجتفاد يف طؾقم الحديث( »3

ث يف الفـد يف الؼرن الرابع طشر الفجري وآثارهؿ يف أطالم الحدي( »4
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 الؿاجد الغقري- لسقد طبد« الحديث وطؾقمف

خاتؿة البحث: وهذه بعض أهؿ الـتائج والتقصقات التل  (:010ويف )ص

 تقصؾ إلقفا الباحث مـ خالل إطداد هذا البحث الؿتقاضع:

ْقخ كقر الديـ طرت أحد أجؾة طؾؿاء الحديث الـب1 قي وطؾقمف يف ( أن الشَّ

 هذا العصر-

( أكف متػــ العطاء والعؾؿ والتللقػ، جؿع بقـ طؾقم الؼرآن الؽريؿ 2

 وتػسقره والحديث الـبقي-

 ( أن مملػاتف تزيد طؾك ستقـ كتابًا يف شتك فـقن العؾؿ، ولف لؿسات إبداطقة-3

ا يف الؿؽتبة « مـفج الـؼد يف طؾقم الحديث»( أن كتابف 4 سدَّ فراًغا مفؿًّ

 لحديثقة مع تؼريب وتحؼقؼ هذا العالؿ-ا

( أن مـفجف يف التحؼقؼ مـفج متؽامؾ مدروس يبعد طـ الحشق 5

 والتطقيؾ، وهق مدرسة يف اطتؿاد أمفات الـسخ الؿخطقصة وصريؼة تحؼقؼفا-

 اكظر ترجؿتف:

ْقخ كقر الديـ طرت( »1 الؿاجد الغقري  بؼؾؿ إستاذ سقد طبد« ترجؿة الشَّ

ْقخ كقر الديـ  حقار يف»يف كتاب  قضايا مـ طؾؿ الحديث الـبقي الشريػ بقـ الشَّ

 إطداد الدكتقر محؿد طقد الؿـصقر-« طرت والداطقة سؾؿان الـدوي الحسقـل

« الدكتقر كقر الديـ طرت وجفقده الؿبذولة يف خدمة السـة الؿطفرة( »2
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ْقخ، بحث مؼدم لؿمتؿر بجامعة الشارقة تحت طـقان  لجفقد ا»لؾدكتقر كزار الشَّ

 «-الؿبذولة يف خدمة السـة مـ بداية الؼرن الرابع طشر الفجري إلك الققم

لألستاذ « جفقد إستاذ الدكتقر كقر الديـ طرت يف الحديث( »3

 العزيز الخؾػ، رسالة ماجستقر كققشت يف كؾقة الشريعة بجامعة دمشؼ- طبد

 طامر رشقد مبقض-« مائة أوائؾ مـ حؾب( »4

 لعبد الرحؿـ إويسل-« حؾب الشفباءكخبة مـ طؾؿاء ( »5

 «-طؼد الجقاهر يف طؾؿاء الربع إول يف الؼرن الخامس طشر( »6

 الؾطقػ- محؿد طبد« أطالم دمشؼ يف الؼرن الرابع طشر( »7

 

* * *
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  «كضوني تارٗذ»ٌدلق 

 (1)اىفػاردي اهلل ـضٗض

ِعقَػة د تعؾقؼف طـ (3249) (244,245.ص7)ج« ذكره إَْلَباكِل يف الضَّ

ثالثة ٓ يستخػ بحؼفؿ إٓ مـافؼ: ذو الشقبة يف اإلسالم، واإلمام »طؾك حديث: 

 «-الؿؼسط، ومعؾؿ الخقر

 (-1.186« )تاريخ قزويـ»أخرجف الرافعل يف 

آفتف محؿد بـ يقكس الؽديؿل وضاع، « مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

ِعقَػة»سبؼت لف أحاديث كثقرة يف   -«سؾسؾة إحاديث الضَّ

ـ « تاريخ قزويـ»أما طـ كسخة  ا، ومحؼؼف لقس معروًفا بق ففل كسخة سقئة جدًّ

 الؿحؼؼقـ، وبعض تعؾقؼاتف تدل طؾك أكف ال معرفة طـده بالرجال، وأكف رافضل.

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

العطاردي،  لؾرافعل صبع بتحؼقؼ طزيز اهلل« التدويـ يف أخبار قزويـ»كتاب 
                                           

هــ(- شقعل، لف العديد مـ الؿملػات يف الحديث 1436الؿتقيف سـة ) طزيز اهلل العطاردي (1)

تؾؼك تعؾقؿف  والتلريخ والجغرافقة وفؼف الؾغة، ولد يف قرية بگؾر مـ تقابع مديـة ققچان،

، وقد كشر مجؿقطًة والـجػ إشرف وصفران ومشفد يف مديـة ققچان الحقزات العؾؿقة يف

ـْ مساكقدِ 
 .، مـفؿ )مسـد فاصؿة الزهراء(أهؾ البقت مِ

http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
http://ar.wikishia.net/view/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA(%D8%B9)
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كثرة إخطاء والتصحقػات وإوهام والسؼط والخرم  إٓ أكف مـ الؿمسػ

الؿقجقد يف الطبعة، إٓ أن محؼؼ الؽتاب شقعل، وكؿا أكف ٓ يستبعد أن يؽقن 

ْقخ إَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $تعؿد تشقيف الؽتاب ومسخف، كؿا ذكر ذلؽ الشَّ  «-الضَّ

 

* * *
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ذ اىفاطو/ ْ٘
َّ
 اىؼ

  خعَ أٌني اىٍِسوه ٗٔظف اىضْريي

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- 

                                           

، 1957حسـ أمقـ الؿـدوه يقسػ الزهقري، الؿعروف بـ)حسـ أبق إشبال(، ولد سـة  (1)

بعدها طؾك  ،جامعة الؿـصقرة م 1985بؿحافظة الدقفؾقة، تحصؾ طؾك لقساكس حؼقق سـة 

سـة  جامعة الؼاهرة , والؾغة العربقة كؾقة دار العؾقم الشريعة اإلسالمقة دبؾقم دراسات طؾقا يف

- وحاصؾ طؾك طدة جامعة إزهرتخرج بؾقساكس شريعة إسالمقة  2555م- سـة 1994

- ت مـ شققخ وطؾؿاء الحديث والػؼف والؼراءات يف بالد الحجاز وهتامة والشام ومصرإجازا

لؾحافظ أبل « التقبقخ والتـبقة»لؾحافظ ابـ طبد الرب- « جامع بقان العؾؿ وفضؾة»مـ تحؼقؼاتف: 

 لؾحافظ ابـ حجر- وغقرها-« التتبع لصػة التؿتع»الشقخ إصبفاين، 

ـ مملػاتف:  ـ الحؼقؼة وآهتامالؿرأة يف اإلسال»وم  وغقرها-« أخالققات الحرب يف السقرة الـبقية»، «م بق

وهق الذي دطا الؿصريقـ خالل مداخؾة هاتػقة لف طرب قـاة الحؽؿة، تعؾقًؼا طؾك معركة 

بالعباسقة، لؾجفاد ضد الؿجؾس العسؽري قائاًل: حل طؾك الجفاد، ٓ بديؾ لرفع « الؽؿاشة»

لجفاد وقتؾ أطضاء الؿجؾس العسؽري كؿا حدث لؿعؿر راية إمة وكصرة الديـ طـ ا

الؼذايف، وأفتك بلن أطضاء الؿجؾس العسؽري لقسقا مـ الشعب الؿصري، ولقس الشعب 

مـفؿ يف شلء، ودطا الؿسؾؿقـ لؾخروج ومحاصرة ققادات العسؽري وكصرة الؿجاهديـ يف 

 .مقدان العباسقة

ط يف تؾؽ الؿعركة شفداء أبرياء، ووصػ أطضاء وكادي بؿحاصرة وزارة الدفاع، وأفتك بلن مـ يسؼ

ـاء بررة بػرطقن، قاصًدا حسـل   الؿجؾس العسؽري بلهنؿ سحرة فرطقن الؽػرة، وهؿ أب

 مبارك-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
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ِعقَػة طـد تعؾقؼف  (3249) (244,245.ص7)ج« ذكره إَْلَباكِل يف الضَّ

ثالثة ٓ يستخػ بحؼفؿ إٓ مـافؼ: ذو الشقبة يف اإلسالم، واإلمام »طؾك حديث: 

 «-الؿؼسط، ومعؾؿ الخقر

 (-1.186« )تاريخ قزويـ»أخرجف الرافعل يف 

ؿد بـ يقكس الؽديؿل وضاع، آفتف مح« مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

ِعقَػة»سبؼت لف أحاديث كثقرة يف   «-سؾسؾة إحاديث الضَّ

ا، ومحؼؼف لقس معروًفا « تاريخ قزويـ»أما طـ كسخة  ففل كسخة سقئة جدًّ

 بقـ الؿحؼؼقـ، وبعض تعؾقؼاتف تدل طؾك أكف ٓ معرفة طـده بالرجال وأكف رافضل-

د بف السققصل  لؽـف طزاه « جامع الصغقرال»يف  $والحديث مؿا سقَّ

ْقخ يف  ولؿ يتؽؾؿ الؿـاوي طؾك إسـاده بشلء سقى أكف قال: « التقبقخ»ٕبل الشَّ

 «-وهذا ضعقػ»

الؿطبقع يف الؼاهرة بتحؼقؼ األخ أبل « التقبقخ»ولؿ يرد لف ذكر يف كسخة 

 ، ويظفر مـ تعؾقؼف إخقر طؾقف أن لف تتؿة لؿ يعثر طؾقفا-األشبال الؿـدوه

ْقخ حؼؼ كتاب وا قؾت: ْقخ إصبفاين، ويعد « التقبقخ والتـبقف»لشَّ ٕبل الشَّ

هذا الؽتاب مـ الؽتب الؿفؿة كثقرة الـػع والػائدة، حقث اشتؿؾ طؾك بعض 

الؿسائؾ والػقائد والؿقاطظ واإلرشادات التل يحتاجفا الؿسؾؿ، وهق أخق 

ْقخ الػاضؾ الؿحؼؼ سؿقر الزهقري-  الشَّ

ْقخ محؿد كاصر وقد امتـ اهلل طؾقف ب تؾؼل العؾؿ طؾك يد محدث العصر الشَّ
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م( وخالل تؾؽ الػرتة يتؾؼك العؾؿ  1979,1985ما بقـ ) $الديـ إَْلَباكِل 

طؾك جؿع مـ أهؾ العؾؿ الػضالء، كالعالمة محؿد إبراهقؿ شؼرة وغقره، وقد 

ْقخ جؿًعا مـ كتب أهؾ العؾؿ، ومـفا:  حؼؼ الشَّ

 الرب، صبع دار ابـ الجقزي- لؾحافظ ابـ طبد «جامع بقان العؾؿ وفضؾف» ,

 اختصار وهتذيب-« صحقح جامع بقان العؾؿ وفضؾف» ,

لؾشقكاين، « تـبقف إطالم يف تػسقر الؿشتبفات بقـ الحالل والحرام» ,

 وغقرها مـ الؽتب-

ِعقَػة»ذكره الشقخ إلباين يف  :وأيًضا*  ( طـد تعؾقؼف 327.ص14)ج« الضَّ

 َيْقَم اْلِؼَقاَمِة، َوَلُفَؿا َيْبعَ »طؾك حديث: 
َّ

ـَ اْلَقَؿاكِل ْك ُث اهلُل اْلَحَجَر إَْسَقَد، َوالرُّ

ـِ اْسَتَؾَؿُفؿا بِاْلَقَفاءِ   «-َطْقـَاِن َولَِساٌن َوَشَػَتاِن َيْشَفَداِن لَِؿ

 مـؽر بذكر: )الركـ القؿاين(-

ـا حدث ( قال:11/180/11330« )الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطبراين يف 

إبراهقؿ بـ أحؿد القكقعل: ثـا بؽر بـ محؿد الؼرشل: ثـا الحارث بـ غسان طـ 

 .ابـ جريج طـ ططاء طـ ابـ طباس مرفقًطا

وهذا إسـاد ضعقػ، رجالف كؾفؿ ثؼات: غقر بؽر بـ محؿد  قؾت:

« مجؿع الزوائد»الؼرشل، وشقخف الحارث بـ غسان: فؼال الفقثؿل يف 

 «-وكالهؿا لؿ أطرفف» ( بعدما طزاه لؾطرباين:3.242)

هذا الشقخ يحتؿؾ أن يؽقن )الحارث بـ غسان الؿزين(: ذكره ابـ  قؾت:
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( برواية أخرى طـف، فنن 6.175« )الثؼات»حبان يف )أتباع التابعقـ( مـ كتابف 

 «-مجفقل»يؽـ هق، فؼد كص أبق حاتؿ أكف 

 ,2.218« )الضعػاء»ثؿ ترجح طـدي أكف هق: فؼد رأيت العؼقؾل قد أورده يف 

(، وذكر لف حديثقـ: أحدهؿا بالرواية إخرى الؿشار إلقفا، وأخر بروايتف هذه 219

 «-ٓ يتابع طؾقفؿا، وقد حدث بؿـاكقر» :طـ ابـ جريج-- بحديث آخر، وقال

وأقره الذهبل والعسؼالين، وذكر هذا تقثقؼ ابـ حبان إياه، وققل إزدي: 

 «-لقس بذاك»

أكف صح مـ حديث سعقد بـ  ؽارتف:وإن مؿا يمكد ضعػ الحديث وك

جبقر طـ ابـ طباس مرفقًطا دون ذكر الركـ- حسـف الرتمذي، وصححف ابـ 

(، فاكظر 65.235.1« )الؿختارة»خزيؿة، وابـ حبان، والضقاء الؿؼدسل يف 

 (-2736و 2735« )صحقح ابـ خزيؿة»(، و2578« )الؿشؽاة»التعؾقؼ طؾك 

هذا: الحديث إول مـ الحديثقـ مـ أحاديث )الحارث بـ غسان(  تـبقف:

يجاء )ويف رواية: يمتك( يقم » :طـد العؼقؾل، وهق بؾػظ ,آكًػا,الؿشار إلقفؿا 

 .الحديث« الؼقامة بصحػ مختؿة---

القهاب الحجبل طـ الحارث بـ غسان  اهلل بـ طبد أخرجف مـ صريؼ طبد

 .لؽ مرفقًطاالؿزين )إصؾ: الؿري( قال: ثـا أبق طؿران الجقين طـ أكس بـ ما

(، وإصبفاين 1.51.2« )ســف»ومـ هذا القجف أخرجف الدارقطـل يف 

وسط»(، والطرباين يف 83 , 1.82« )ترغقبف»يف  (: 3.287.2624) «الؿعجؿ ٕا
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ولؽـ وقع طـده )الحارث بـ طبقد أبق قدامة(! ويغؾب طؾك ضـل أكف تحريػ مـ 

 بعض الـساخ لألسباب أتقة:

ـ مخالػتف لروا أواًل: ية العؼقؾل والدارقطـل، وهل مـ صريؼقـ طـ )الحجبل( ط

 )الحارث بـ غسان(-

مخالػتف لصـقع العؼقؾل: فنكف أورده يف ترجؿة )الحارث بـ غسان(،  ثاكًقا:

 .وصرح بلكف ٓ يتابع طؾقف: كؿا تؼدم

,كشػ إستار(، والطرباين  , 3435« )مسـده»أن البزار أخرجف يف  ثالثًا:

(: كالهؿا مـ صريؼ طؿر بـ يحقك الرمؾل، 7.82.6129« )وسطإ»يف  ,أيًضا

( مـ صريؼ إبراهقؿ ابـ طرطرة، 5.335.6836« )شعب اإليؿان»والبقفؼل يف 

( طـفؿا قآ: ثـا الحارث بـ غسان: كا أبق 192.165« )التقبقخ»وأبق الشقخ يف 

 «-ان(كذلؽ رواه جؿاطة طـ )الحارث بـ غس» :طؿران الجقين بف- وقال البقفؼل

 تصريح غقر ما واحد مـ الحػاظ بتػرد ابـ غسان هذا بف- رابًعا:

 :حقل الحداثة أيًضا تـبقف آخر:

 :كالم الفقثؿل الؿتؼدم يف ققلف« التقبقخ»كؼؾ الؿعؾؼ )م( طؾك كتاب  ,1

ا طؾقف«ورجال أحدهؿا رجال )الصحقح(» قؾت: وهذا لقس » :، فؼال ردًّ

 «-غسان )م( بصحقح: لؿا بقـا مـ حال الحارث بـ

ما صـعف الؿعؾؼقن الثالثة يف الؿثال  ,إلك حد كبقر,وهذا يشبف  قؾت:

الثاين، مـ حقث إنَّ هذا الراد لؿ يؼػ طؾك إسـاد الطرباين أخر، فحؿؾف طؾك 
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 !!إسـاد أخريـ

أورد الدكتقر )قؾعجل( حديث الصحػ هذا يف ففرس إحاديث  ,2

(، مع اإلشارة إلك 4.525لؾعؼقؾل )« الضعػاء»الصحقحة، الذي ألحؼف بآخر 

جزًءا وصػحة- وٓ أجد لفذا الخطل الػاحش مربًرا إٓ « الضعػاء»مقضعف مـ 

ورجال أحدهؿا » :الجفؾ الػاضح هبذا العؾؿ! ولعؾف رأى ققل الفقثؿل الؿتؼدم

، ,كؿا هق معؾقم,، فظـ أكف يعـل أكف صحقح! ولقس كذلؽ «رجال )الصحقح(

ـ مرة، وهذا لق سؾؿ مـ الخطل الذي سبؼ بقاكف- فؾقتلمؾ وكبفت طؾك ذلؽ أكثر م

الؼراء ضرر الحداثة يف هذا العؾؿ، ففذا يصحح الحديث الضعقػ لجفؾف، 

وسقء ففؿف لعبارة الفقثؿل، وذاك يخطئف لعدم وققفف طؾك إسـاده أخر، وإن 

 -,كؿا هق ضاهر,كان خطل هذا أقؾ مـ إول 

أخرى ضعقػة صححفا! كؿا أكف طؾك ولؾدكتقر يف هذا الػفرس أحاديث 

ِعقَػة»العؽس مـ ذلؽ: أورد أحاديث صحقحة يف   «!ففرس إحاديث الضَّ

وٓ أستبعد أن يؽقن هذا الجفؾ الؿزدوج مـ صبقاكف الذيـ يستلجرهؿ 

، وهذا إذا ُأحسـ الظـ بعؾؿ الدكتقر ,كؿا يؼقل البعض,بدريفؿات معدودات 

 .)!(- واهلل أطؾؿ

ٕبل الشقخ إصبفاين: هق الشقخ أبق « التقبقخ والتـبقف»الؿعؾؼ طؾك كتاب

 إشبال حسـ بـ أمقـ بـ الؿـدوه-

* * *  
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ذ اىلصطاوي  ْ٘
َّ
 (1)-ـفا اهلل ـِا وـِّ-اىؼ

ْقخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش   :(3063) (061-0/062)ج« الض 

اهلل بـك اإلسالم  تـظػقا بؽؾ ما استطعتؿ، فنن» يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حديث:

 «-طؾك الـظافة، ولـ يدخؾ الجـة إٓ كؾ كظقػ

(، وهق مقضقع، 1.176« )تاريخ قزويـ»طؾؼف الرافعل يف  قال األَْلَباكِل:

                                           

 م(1926ولد سـة ) -رئقس آتحاد العالؿل لعؾؿاء الؿسؾؿقـيقسػ طبد اهلل الؼرضاوي،  (1)

ة اإلخقان الؿسؾؿقـ، حؽؿ ، وهق مؼقؿ يف قطر، ومـ ققادات جؿاطمصر يف بؿحافظة الغربقة

 م-2518طؾقف بالسجـ الؿمبد مـ قبؾ الؿحؽؿة العسؽرية الؿصرية يف يـاير 

، «مئة سمال طـ الحج والعؿرة وإضحقة» ،«الحالل والحرام يف اإلسالم»مـ مملػاتف: 

فؼف »، «فؼف الغـاء والؿقسقؼك»، «فؼف الصقام»، «فؼف الطفارة» ،«تقسقر الػؼف لؾؿسؾؿ الؿعاصر»

 وغقر ذلؽ- ،«الؾفق والرتويح

إسؽات الؽؾب العاوي »ػاتف- واكظر يف الرد طؾقف: وقد حذر مـف العؾؿاء، وردوا طؾقف مخال

رفع »- و, $,لؾشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل « يقسػ بـ طبد اهلل الؼرضاوي

تللقػ أحؿد بـ محؿد بـ مـصقر العديـل، « الؾثام طـ مخالػة الؼرضاوي لشريعة اإلسالم

ة أحؿد بـ يحقك ، والشقخ العالم$تؼديؿ الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل 

رسالة أخقية لؿاذا تركت دطقة اإلخقان الؿسؾؿقـ واتبعت »- واكظر كذلؽ: $الـجؿل

تللقػ فقصؾ بـ طبدة قائد الحاشدي، تؼديؿ الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي « الؿـفج السؾػل

 -$القادطل 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A_%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D9%87_%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AD_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AD_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%88_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AD_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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 «-مرتوك كذبف ابـ راهقيف»آفتف طؿر بـ صبح، قال الحافظ: 

واطؾؿ أن هذا الحديث هق أصؾ ذاك الحديث الذي تداولتف إلسـة  وقال:

قال «- بـل الديـ طؾك الـظافة»( بؾػظ: 1.49« )اإلحقاء»زالل يف وذكره الغ

 ٓبـ حبان مـ حديث طائشة:« الضعػاء»مخرجف العراقل: لؿ أجده هؽذا، ويف 

 «-تـظػقا، فنن اإلسالم كظقػ»

ا، مـ حديث ابـ مسعقد: « إوسط»ولؾطرباين يف  بسـد َضعقػ جدًّ

 «-الـظافة تدطق إلك اإليؿان»

ْقخ الؼرضاوي يف تعؾقؼف طؾك حديث ط تـبقف: ائشة بطرفف األول طزاه الش 

وهذا خطل قبقح ٓ يؾقؼ بلهؾ  ( البـ حبان!01)ص (1)«الحالل والحرام»كتاب 

العؾؿ: ٕن مـ الؿعروف طـدهؿ أن إصالق العزو ٓبـ حبان يعـل أكف يف 

، وقد كـت كبفت طؾك هذا «ضعػائف»، وقد طرفت أكف إكؿا أخرجف يف «صحقحف»

غاية الؿرام يف تخريج أحاديث » تخريجل لفذا الؽتاب الذي كـت سؿقتف يف

 (-71رقؿ )« الحالل والحرام

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ـ تطاول الزمان ومرت العصقر وٓ زلـا كسؿع وكرى طجًبا مـ بعض مَ 

ذاع ِصقتف واشتفر اسؿف وزطؿ خالف ما قرره أهؾ العؾؿ الراسخقـ، أكؽر 

                                           

مة صالح لػضقؾة الشقخ العال« اإلطالم بـؼد كتاب الحالل والحرام يف اإلسالم»اكظر:  ,(1)

 - ,حػظف اهلل,الػقزان 
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فؼف الغـاء »العؾؿاء الؿحدثقـ--- فالدكتقر الؼرضاوي يف كتابف  أحاديث صححفا

قرر يف ثـاياه بؽؾؿات يطقر هبا الؿحرفقن « والؿقسقؼك يف ضقء الؼرآن والسـة

 ويستخدمقهنا فقؿا يريدون، ومـ ثؿ هل تبديؾ وتحريػ لشرع اهلل-

أن الغـاء والؿقسقؼك والرقص « فؼف الغـاء»فقرى يف كتابف الؿقسقم بـ

لطرب جزٌء ٓ يتجزأ مـ حقاة الػرد، ٓ يعقش بدوهنا، وٓ هتـل لف حقاة إذا حرم وا

 (، وغقرها مـ الخزطبالت والطامات والؿقبؼات-148مـفا- كؿا يف كتابف )ص

ْقخ طبد اهلل رمضان بـ مقسك  وقد رد طؾقف جؿع مـ أهؾ العؾؿ، ومـفؿ الشَّ

 «-الرد طؾك الؼرضاوي والجديع»يف كتابف 

يف كتابف هذا قد خالػ »---  (:10-12ملػ يف مؼدمة كتابف )صوقال الؿ

الؼقاطد التل قررها طامة طؾؿاء أصقل الػؼف، وكذلؽ خالػ الؼقاطد التل قررها 

طامة طؾؿاء الحديث، بؾ وخالػ ما اتػؼ طؾقف طامة طؾؿاء الؾغة-- ومـ العجقب 

قحة، أن الدكتقر الؼرضاوي قد بذل كؾ جفد يف تضعقػ أحاديث ثابتة صح

، ويف كػس الققت لؿ يبذل ذرة مـ الجفد يف «صحقح البخاري»ومـفا حديث يف 

التلكد مـ الروايات الباصؾة الؿؽذوبة التل حشدها لقستدل هبا طؾك إباحة أت 

 «-الؿقسقؼك التل أجؿع طؾؿاء الؿسؾؿقـ طؾك تحريؿفا

التل ُتؽتب بؿاء  $كؾؿات ابـ الؼقؿ  ,حػظف اهلل,وكؼؾ الؿملػ 

( 1.555« )مدارج السالؽقـ بقـ مـازل إياك كعبد وإياك كستعقـ»ب يف الذه

ومعؾقم طـد الخاصة والعامة أن فتـة سؿاع الغـاء »تحؼقؼ محؿد حامد الػؼل: 
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والؿعازف أطظؿ مـ فتـة الـقح بؽثقر، والذي شاهدكاه كحـ وغقركا وطرفـاه 

قفؿ واشتغؾقا بالتجارب: أكف ما ضفرت الؿعازف وأت الؾفق يف ققم وفشت ف

هبا إٓ سؾط اهلل طؾقفؿ العدو، وُبؾقا بالؼحط والجدب ووٓة السقء، والعاقؾ 

 اكتفك-« يتلمؾ أحقال العالؿ ويـظر، واهلل الؿستعان

ورد طؾقف جؿع  ,هداه اهلل,والرجؾ لف اجتفادات مخالػة ٕهؾ العؾؿ الراسخقـ 

بؼل مـ طؿره، والؿؼام  مـ أهؾ العؾؿ يف رسائؾ وبحقث وكتب لقصؾح ما أفسد فقؿا

 ٓ يتسع لذكر ذلؽ- اكظر ردود أهؾ العؾؿ الؿحؼؼقـ- واهلل أطؾؿ-

 

* * *
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ذ اىفاطو زْري اىؼاوٗغ ْ٘
َّ
  اىؼ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ْقخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش   :(3063) (061-0/062)ج« الض 

عتؿ، فنن اهلل بـك اإلسالم تـظػقا بؽؾ ما استط» يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حديث:

 «-طؾك الـظافة، ولـ يدخؾ الجـة إٓ كؾ كظقػ

(، وهق مقضقع، 1.176« )تاريخ قزويـ»طؾؼف الرافعل يف  قال األَْلَباكِل:

 «-مرتوك كذبف ابـ راهقيف»آفتف طؿر بـ صبح، قال الحافظ: 

واطؾؿ أن هذا الحديث هق أصؾ ذاك الحديث الذي تداولتف إلسـة  وقال:

                                           

زهقر الشاويش،  وُطِرَف باسؿ محؿد زهقر بـ مصطػك أحؿد الشاويش الحسقـل الفاشؿل، (1)

م(، كان صاحب 1925)هـ( 1344سـة ) دمشؼ الجـسقة- ولد يف سقري محؼؼ ومملػ

م، كان لف قصب 1957لؾطباطة والـشر والتقزيع بدمشؼ طام  الؿؽتب اإلسالمل وممسس

السبؼ والريادة يف كشر الرتاث العؾؿل وتحؼقؼف، وكان مـ أوائؾ مـ حرصقا طؾك جؿع 

 .الؿخطقصات وكقادر الؽتب وتتبعفا يف مظاهنا

إجقبة «- »تحػة إشراف بؿعرفة إصراف مع الـؽت الظراف طؾك إصراف: »مـ تحؼقؼاتف

« ملسو هيلع هللا ىلصإرشاد الطالبقـ ٔثار سقد العالؿقـ »لؿقسك الؼدومل- « الجؾقة يف إحؽام الحـبؾقة

 تللقػ: أحؿد بـ حسقـ بـ بدران البقرويت-

اكظر: )مجؾة  .بقروت م( ودفـ يف مؼابر إوقاف الجديدة يف2513هـ( )1434تقيف سـة )

 م(-2513هـ الؿقافؼ يقلقق  1434، رمضان 5776القطل اإلسالمل، العدد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%AA%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA
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قال «- بـل الديـ طؾك الـظافة»( بؾػظ: 1.49« )اإلحقاء»ذكره الغزالل يف و

ٓبـ حبان مـ حديث طائشة: « الضعػاء»مخرجف العراقل: لؿ أجده هؽذا، ويف 

 «-تـظػقا، فنن اإلسالم كظقػ»

ا، مـ حديث ابـ مسعقد: « إوسط»ولؾطرباين يف  بسـد َضعقػ جدًّ

 «-الـظافة تدطق إلك اإليؿان»

الحالل »وحديث طائشة طزاه الؼرضاوي يف تعؾقؼف طؾك كتابف  :تـبقف

ٓبـ حبان، وهذا خطل قبقح ٓ يؾقؼ بلهؾ العؾؿ، وكـت قد كبفت طؾك « والحرام

غاية الؿرام يف تخريج أحاديث الحالل »هذا يف تخريجل لفذا الؽتاب سؿقتف 

 (-71رقؿ )« والحرام

ر الؿؽتب اإلسالمل صبع كتابل هذا طـ « الحالل والحرام»أصؾف  وقد أخَّ

طدة سـقـ ٕسباٍب اهلل أطؾؿ هبا، ثؿ الؿملػ والـاشر! وكان ذلؽ حاماًل لؾـاشر 

طؾك أن يدلس طؾك الؼراء ويقهؿفؿ بلن التخريج الذي هق يف تعؾقؼ الطبعة 

الطبعة الثالثة طشرة »الؿذكقرة فطبع تحت اسؿ الؿملػ الؼرضاوي ما كصف: 

ْقخ محؿد كاصر   «!الديـ إَْلَباكِلتخريج الشَّ

 م(، وهذا كذب وزور! 1985 ,هـ 1455وذلؽ سـة )

فؾؿا راجعتف يف ذلؽ يف مؽتبف يف بقروت أجاب بؼقلف وهق غقر مؽرتث بؿا 

 «!خطل مـ بعض الؿقضػقـ»فعؾ: 

ثؿ تبقـ فقؿا بعد أكف تعؿد ذلؽ ترويًجا لؾؽتاب! ولؼد آذاين بذلؽ كثقًرا، 
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 كؾ إخطاء ال

َّ
ْقخ فنكف كسب إلل عؾؿقة الحديثقة التل وقعت يف كتاب الشَّ

الؼرضاوي، وكـت بقـتفا يف تخريجل إياه، وقد تؽاثر إيذاؤه لل يف أوكة إخقرة 

وبخاصة بعد هجريت مـ دمشؼ إلك طؿان يف تعؾقؼاتف وتصرفاتف بؽتبل تصرًفا ٓ 

 يرضاه ذو طؼؾ وديـ، واهلل الؿستعان-

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

قْخ زهقر الشاويش صاحب الؿؽتب وممسس الؿؽتب اإلسالمل لؾطباطة الشَّ 

والـشر بدمشؼ، يعد مـ أطالم الدطقة السؾػقة الؿباركة يف العصر الحديث، كان لف 

قْخ إَْلبَاكِل  ، وقد قضك معظؿ حقاتف يف كشر العؾؿ $قصب السبؼ يف كشر كتب الشَّ

ـ أوائؾ الذيـ حرصقا ط  ؾك جؿع الؿخطقصات-بطباطة كتب أهؾ العؾؿ، م

ْقخ طؾل الطـطاوي يف كتابف  وهل طبارة « ذكريات الطـطاوي»وقد ذكره الشَّ

( وصػف بؼقلف: ولدي إستاذ 1.52، فؼال )$طـ شفادات وثـاء لؾشقخ 

 الـابغة زهقر الشاويش صاحب )الؿؽتب اإلسالمل(-

أخربين أخل أو ولدي إستاذ العصامل الـابغة زهقر  (:0/300ويف )

شاويش صاحب )الؿؽتب اإلسالمل( لؾـشر وكاشر العشرات مـ كتب الػؼف ال

 الحـبؾل والؽتب السؾػقة الؼقؿة ومحؼؼفا---

زهقر واسع آصالع، وهق يضؿ إلك ما رآه ما سؿعف  (:2/131ويف )

 ويستقدع ما سؿع ذاكرة ققية يميدها كؿا يبدو بؿذكرات يؽتبفا-

ين وزير الؿقؿـة مع إَْلَباكِل الرحؿـ البا إستاذ طبد (:2/380ويف )
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وزهقر الشاويش وزير الؿقسرة--- وقال: لقٓ زهقر الشاويش ما راجت آراء 

 كاصر إَْلَباكِل رحؿفؿ اهلل-

ْقخ زهقر  $وكـؼؾ ما ذكره إَْلَباكِل  يف ثـايا بعض كتبف مـ تعدي الشَّ

ْقخ بالزيادة أو الـؼصان والت $الشاويش  حريػ طؾك بعض مملػات الشَّ

أحقاًكا، وقد تربأ مـ تؾؽ إمقر يف بعض مؼدماتف لؽتبف ويف ثـاياها، والؿعصقم 

مـ طصؿف اهلل، ولست يف صدد الحط مـ قدره، ولف حسـات يف كشره كتب 

 الدطقة السؾػقة وصباطتفا، طػا اهلل طـا وطـف وغػر اهلل لـا ولف-

 سـؼتصر طؾك بعض األمثؾة يف الـؼؾ:

َْلبَاكِ 1) ( بعد كالم صقيؾ 45)ص« الؽؾؿ الطقب»ل يف مؼدمتف لؽتاب ( قال ٕا

وأما اطتداءاتف العؾؿقة الؿتتابعة طؾك مملػايت وتصرفف (: »27طـ زهقر الشاويش )ص

فقفا وتعؾقؼف طؾقفا بجفؾ بالغ وكلكف الؿملػ لفا فلمر ٓ يقصػ! وهق مؿا ٓ كػارة لف 

كت طؾك وضع الؿملػ، وهذا إٓ بنطالن التقبة الـصقح، وإرجاع الؿملػات كؿا كا

 «-مؿا ٓ سبقؾ لف إلقف يف رأيل )حتك يؾج الجؿؾ يف سؿ الخقاط(

َْلبَاكِل يف 2) وأما  »---( ما كصف: 1595,1591.ص6)ج« الصحقحة»( قال ٕا

الخطل أخر ففق ما صدر مـ زهقر الشاويش صاحب الؿؽتب اإلسالمل، فنكف 

صبعة ثاكقة دون إذين « مع الصغقرضعقػ الجا»أطاد صبع كتابل الؿذكقر آكًػا 

وطؾؿل، فققعت لف فقف أمقر طجقبة وتصرفات غريبة وتعؾقؼات وحقاٍش تـبئ 

 «-طـ اطتداء صارخ طؾك مملػف، وادطاء لؾعؾؿ مفؾؽ
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َْلبَاكِل يف 3) كؿا وهؿ فقف الؿعتدي (: »41,42.ص7)ج« الصحقحة»( قال ٕا

اإلسالمل، وقد كبفت  طؾك حؼققل وكتبل ومشاريعل، أٓ وهق صاحب الؿؽتب

مضطًرا طؾك بعض اطتداءاتف يف بعض كتابايت لعؾف يموب إلك رشده ويتقب إلك ربف، 

اختصاًرا مخالًّ بؾ فاضًحا، وكؼؾ إلقفا مراتب « الســ إربعة»ومـ ذلؽ أكف اختصر 

أحاديثفا التل كـت وضعتفا طؾقفا مـ صحة وضعػ--- فقجئت بلن )الصاحب( 

صحقح »شروطل الؿؼدم إلك مؽتب الرتبقة وأصدر ما أسؿاه بـالؿشار إلقف استغؾ م

« الصحقح»بؼسؿقفا « الســ»باختصار السـد! وكذلؽ فعؾ ببؼقة « ســ ابـ ماجف

وهق كذب «! تللقػ محؿد كاصر الديـ إَْلبَاكِل»قائاًل يف ذلؽ كؾف: « الضعقػ»و

َْلبَاكِل-  ومتاجرة غقر شريػة باسؿ ٕا

مـ صبعة الؿعارف )سـة « صػة الصالة»يف مؼدمة كتابف  ( وقال إَْلبَاكِل4)

قد أطدت الـظر فقفا بعد « ملسو هيلع هللا ىلصصػة صالة الـبل »ففذه صبعة جديدة لؽتابل (: »1417

أن مضك طؾك الطبعة العاشرة مـف طشر سـقات، لؿ يتقسر لل ذلؽ إٓ يف هذه الساطة، 

كؾ الطبعات ( ثؿ جرى الؿؽتب اإلسالمل طؾقفا يف 1451وقد كاكت صبعت سـة )

التل تؾقفا بعضفا تصقيًرا بـ)إفست( وفقفا أخطاء مطبعقة كثقرة--- ومثؾ هذا الخطل 

وغقره مؿا سقليت ذكره كان مـ الدواطل إلك أن ٓ أتعاون مع الؿؽتب اإلسالمل يف 

صبع كتبل وكشرها بعد هجريت مـ دمشؼ إلك طؿان إٓ قؾقاًل ثؿ أمسؽت طـ ذلؽ 

 «-قؾ الزبك! واهلل الؿستعانبالؽؾقة حقـؿا بؾغ الس

* * *
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 (1)ظفاد اىزِسكاوي: اىسنتٔرة اىعٔداُ٘ث

ْقخ إَْلَباكِل  يف ثـايا  (3493) (488,495.ص7يف )ج $ذكرها الشَّ

ا، »تعؾقؼف طؾك حديث:  الجقران ثالثة: جار لف حؼ واحد وهق أدكك الجقران حؼًّ

ا---وجار لف حؼان، وجار لف ثالثة حؼقق وهق أفضؾ الجق  «-ران حؼًّ

« مسـد الشامققـ»أخرجف البزار والطرباين يف « ضعقػ» :$قال األَْلَباكِل 

 وهق مسؾسؾ بالعؾؾ-« الحؾقة»وأبق كعقؿ يف 

مؽارم »(، والخرائطل يف 469)ص« مسـد الشامققـ»وأخرجف الطرباين يف 

: ٕن فقف ططاء الخراساين وهق مدلس وسقئ الحػظ، «ضعقػ»وهق  «-إخالق

 «-صدوق يفؿ كثقًرا ويرسؾ ويدلس»الحافظ:  قال

 العزيز- وابـف طثؿان ضعقػ أيًضا- ومثؾف سقيد بـ طبد

مـ أوهام بعض الدكاترة! حقل هذا الحديث ققل الدكتقرة السقداكقة  تـبقف:

وأشار إلك « الرتغقب»ذكره الؿـذري يف : »يف تخريجف« مؽارم األخالق»الؿعؾؼة طؾك 

ا رواية الطرباين طـ معاوية بـ أبل )كذا( حقدة، وأبق )كذا( رواية أخرى لؾحديث، مـف

                                           

الحديث الضعقػ والحديث الؿقضقع يف كتب »، لفا كتاب الخـدقاوي سؾقؿان إدريس سعاد (1)

 «-ػةبر القالديـ يف السـة الـبقية الشري»، و«العؾؿ وكقػ كتققك آثارهؿا السقئة
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قْخ ابـ حبان )!( يف كتاب   «-طـ معاذ بـ جبؾ« التقبقخ»الشَّ

 فقف أمقر: :-األَْلَباكِل- فلققل

إيفام الؼراء أن الؿـذري أشار إلك أن حديث معاوية بـ حقدة ومعاذ بـ  ,

 جبؾ حديث الرتجؿة ولقس كذلؽ-

رة الؿـذري طؼب حديث )طؿرو بـ شعقب( يف أهنا ذكرت إشا ,

وفقف حديث الرتجؿة، فلوهؿت هل إيفاًما آخر أن حديث معاوية « الؿؽارم»

، وهذا َوهٌؿ «الؿؽارم»ومعاذ فقفؿا حديث الرتجؿة، كؿا هق يف حديث طؿرو يف 

فاحش! وإكؿا يؼع مثؾ هذا مؿـ ٓ تحؼقؼ طـدهؿ ويؼـعقن بالرجقع إلك الػروع 

 دون إصقل!

كان طؾك الدكتقرة مؽان ما تؼدم طـفا أن تػقد الؼراء طـ تضعقػ  ,

بديؾ «- روي طـ طؿرو بـ شعقب---»الؿـذري لؾحديث بتصديره إياه بؼقلف: 

إيفامفا الؼراء أن الحديث ققي بحديثل معاوية ومعاذ، والؿـذري الذي أشار 

 إلقفؿا لؿ يؼقِّ الحديث هبؿا!!

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ؼ كتاب ُح  أكثر مـ مرة، ولعؾ أقدم تحؼقؼ لؾدكتقرة « مؽارم إخالق»ؼِّ

ْقخ إَْلَباكِل، مراجعة وتؼديؿ:  سعاد، وهق الذي يعزو إلقف الشَّ

 أ- د مقسك شاهقـ رئقس قسؿ الحديث بؽؾقة أصقل الديـ-
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أ- د محؿد رشاد خؾقػة رئقس قسؿ الحديث جامعة إزهر سابًؼا، الطبعة 

 -(هـ1411إولك )

الؼاهرة، الطبعة إولك  –دار أفاق « أيؿـ البحقري»وهـاك تحؼقؼ آخر لـ

(1419-) 

« الؿـتؼك مـ كتاب مؽارم إخالق ومعالقفا ومحؿقد صرائؼفا» وأيًضا:* 

اكتؼاء: أبل صاهر السؾػل إصبفاين، تحؼقؼ: محؿد مطقع الحافظ، وغزوة بدير، 

 -هـ(1456ـشر )دمشؼ سقرية، سـة ال ,الـاشر: دار الػؽر 

تحؼقؼ ودراسة الدكتقر.طبد اهلل بـ  وهـاك تحؼقؼ لعؾف هق أفضؾفا:

 م(- 2556بجاش الحؿقري، صبع مؽتبة الرشد، سـة )

اهلل بجاش طـ  وكـؼؾ بعض الػقائد التل ذكرها محؼؼ مؽتبة الرشد طبد

 «:سعاد الخـدقاوي»تحؼقؼ الدكتقرة السقداكقة 

ولؿا بدأت قراءة الؽتاب قراءة »---  (:13-11فؼال يف مؼدمة كتابف )ص

مستػقد، كاضًرا يف التحؼقؼ، فؾؿا أكؿؾت قراءة الؿجؾد إول خرجت بـتقجة تقجب 

 تحؼقؼ الؽتاب، ورأيت أين إن تركتف أثؿت، وبؼاؤه مخطقًصا دون تحؼقؼ أهقن 
َّ

طؾل

ألػ مرة مـ أن يـتشر بذلؽ التحؼقؼ الؿزيػ، وذلؽ لؾتشقيف الذي لحؼ بالؽتاب، 

قاء يف أساكقده أو متقكف أو الحؽؿ طؾك أحاديثف، مع وجقد مؼدمتقـ ٕستاذيـ س

قَا التحؼقؼ، فتقهؿت أن هذا فقف تغرير لطالب العؾؿ وَمـ ٓ خربة لف  فاضؾقـ زكَّ

بؿـاهج الخرائطل--- وأردت أن أتتبع أخطاء الؿحؼؼقـ والتـبقف طؾقفا فللػقتفا تخرج يف 
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لعؾ اهلل تعالك أن يقفؼ فقؼع يف أيديفؿ « مستؼؾ»تاب كتاب مػرد، فحبذت إخراجف يف ك

فقصؾحقا ما وقعقا فقف مـ زلؾ وتزوير كُسب لؾبحث العؾؿل، والحؼ أن ما ذكرتف 

الؿحؼؼة لؾؽتاب مـ ثـاء لعؿؾفا هق مجرد تسقيد لؾصػحات، والتحؼقؼ فقف كثقر مـ 

فرتاء يف الؿعؾقمات-  التزوير والجفؾ الؿطبؼ وٓا

رصد إخطاء العؾؿقة لؾؿحؼؼة فققع يف ستؿائة صػحة، وقد اكتفقت مـ 

فاهلل الؿستعان، وأكا أطؿؾ طؾك اختصارها يف ضرب أمثؾة فؼط مـ أخطائفا 

والتزوير والجفؾ دون التعرض لؾتخريج، وهق تحؼقؼ مختؾ يف مـفجف روايًة 

ودراية ومؼاركة، إضافة إلك سؼط كثقر مـ متقن الؽتاب، فال تغركؽ تزكقة 

 اكتفك-« ذيـ، ففل مجامؾة فؼطإستا

ومؿا تؿس إلقف الحاجة يف زماكـا الدطقة إلك ققام هقئة طؾؿقة لحجب 

وتـؼقتفا مـ الشقائب، ومـ هب ودب، والرقابة « كتب الرتاث»الجـاية طؾك 

، وتؼقم هذه «كتب الرتاث»طؾك الرتاث مـ طبث العابثقـ وجفالة الجاهؾقـ بـ

، «التحؼقؼ»يػ بعض مـ لقس لف دراية بػـ الؾجـة بؿراقبة تحؼقؼات وكشػ ز

ْقخ العالمة بؽر أبا زيد ذكر ذلؽ يف مبحث خاص، وهق  تحريػ »ولعؾ الشَّ

 «-الـصقص مـ مآخذ أهؾ إهقاء يف آستدٓل

وكسلل اهلل العظقؿ رب العرش العظقؿ أن يػؼفـا يف ديــا، ويسخركا لخدمة 

فا، ويغػر لـا ذكقبـا ويسرت كتب الرتاث، ويسخر لؽتب الرتاث َمـ يؼقم بحؼ

 واهلل الؿستعان-طققبـا- 

ِعقَػة»يف  $ذكرها الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 15.ص14)ج« الضَّ
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ثالث مـ كـ فقف، استحؼ وٓية اهلل وصاطتف: حؾؿ أصقؾ »تعؾقؼف طؾك حديث: 

يدفع سػف السػقف طـ كػسف، وورع صادق يحجزه طـ معاصل اهلل، وخؾؼ حسـ 

 -«الـاس يداري بف

 , 153.15« )كتاب إولقاء»مقضقع- أخرجف ابـ أبل الدكقا يف 

مجؿقطة الرسائؾ( مـ صريؼ الؿعؾك بـ طقسك: كا هنشؾ بـ سعقد الؼشقري طـ 

 .الضحاك بـ مزاحؿ الفاللل طـ ابـ طباس رفعف

« الؿغـل»وهذا مقضقع، آفتف )هنشؾ بـ سعقد(، قال الذهبل يف  قؾت:

وقال الحافظ: «- ٍه، قال ابـ راهقيف: كان كذاًبابصري وا(: »752.6673)

 «-مرتوك، وكذبف إسحاق بـ راهقيف»

مجفقل، قال ابـ أبل حاتؿ:  ,القزان الرازي وهق:-والؿعؾك بـ طقسك 

 «-روى طـ هنشؾ بـ سعقد، سؿع مـف أبل قديًؿا يف صباه»

( مـ رواية خالد بـ 493 , 7.492« )الثؼات»وأما ابـ حبان، فذكره يف 

داش بـ طجالن طـف قال: سؿعت مالؽ بـ ديـار يؼقل: خؾطُت دققؼل برماٍد، خ

 !فلضعػـل، ولق ققيت طؾقف، ما أكؾت غقرهُ 

 .ثؿ أكف مـؼطع، فنن الضحاك لؿ يؾؼ ابـ طباس

اهلل  الشقخ طبد ,وبخاصة إولك مـفا,وقد تعامك طـ هذه العؾؾ 

ؿا لف فقفا هقى، فنكف الغؿاري، كؿا هل طادتف يف أحاديث الػضائؾ وكحقها، م

الحجج البقـات يف إثبات »اقتصر طؾك تضعقػ إسـاده، فؼال يف أول كتابف 
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بسـٍد ضعقػ « كتاب إولقاء»وروى ابـ أبل الدكقا يف (: »11)ص« الؽرامات

 !فذكره« طـ ابـ طباس رفعف---

ولف مـ مثؾ هذا التعامل الشلء الؽثقر، وقد ذكرت لف أمثؾة أخرى يف 

ية أمال يف بقان ضعػ حديث طرض إطؿال، والرد طؾك غا»رسالتل 

وهل تحت يدي لتبققضفا، إطداًدا «- الغؿاري يف تصحقحف إياه بصحقح الؿؼال

 .لطبعفا قريًبا إن شاء اهلل تعالك

ثؿ إن يف الحديث طؾة أخرى، وهل تػردُّ هذا الؽتاب بذكر )وٓية اهلل( فقف، فؼد 

« الروض الـضقر»دوهنا، وقد كـت خرجتفا يف روي الحديث بـحقه مـ صريؼ أخرى 

(، ومـفا صريؼ أخرى طـ ابـ طباس 681تحت حديث طؾل بـ أبل صالب كحقه )

نَّ بشلء مـ طؿؾف: تؼقى تحجزه »بؾػظ:  ثالٌث مـ لؿ تؽـ فقف واحدة مـفـ، فال تعتدَّ

 «-طـ معاصل اهلل، أو حؾؿ يؽػ بف السػقف، أو ُخُؾٌؼ يعقش بف يف الـاس

تحؼقؼ  - 03 - 1/31/02« )مؽارم األخالق»لخرائطل يف أخرجف ا

حدثـا أحؿد بـ مقسك الؿعدل البزار: ثـا ابـ أبل الزرد  :الدكتقرة سعاد(

إيؾل: ثـا ياسقـ بـ حؿاد: ثـا الخؾقؾ بـ ُمرة طـ إسؿاطقؾ بـ إبراهقؿ طـ 

 .ابـ طباس مرفقًطا ططاء طـ

«: الؿغـل»لذهبل يف وهذا إسـاد ضعقػ، الخؾقؾ بـ مرة، قال ا قؾت:

 .بضعػف« التؼريب»وجزم الحافظ يف «- ضعػف يحقك بـ معقـ»

ومـ غرائب الدكتقرة الؿحؼؼة، أكفا وياسقـ بـ حؿاد، لؿ أجد لف ترجؿة، 
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اهلل الؽؾبل مـ أهؾ قـسريـ، كان  ياسقـ بـ حؿاد بـ طبد»لؿا ترجؿت لف قالت: 

« الجرح والتعديؾ»يف  أبقه مجفقاًل، مـؽر الحديث، ضعقػ الحديث. ترجؿتف

(3/133/608!») 

الرحؿـ أبل ياسقـ،  ووجف الغرابة ضاهر مـ ترجؿتفا لحؿاد بـ طبد

- ثؿ ما ,كؿا ٓ يخػك طؾك أحد,ولقس لف ذكر يف اإلسـاد، فال يجقز إطاللف بف 

يدريفا أكف ابـ حؿاد هذا، ولؿ يذكر يف ترجؿة أبقف، وٓ ذكر يف اإلسـاد أكف 

 «!لكؾب»أو « قـسريـل»

ققلفا يف ترجؿة )أحؿد بـ مقسك الؿعدل البزار( شقخ  ومـ أوهامفا:

روى طـف أبق حاتؿ وقال: هق مجفقل، والحديث الذي رواه باصؾ. »الخرائطل: 

 («!1/02/122« )الجرح والتعديؾ»ترجؿتف يف 

وهذا وهؿ فاحش، فنن الذي يف الؿؽان الذي أشارت إلقف إكؿا هق ققل ابـ 

وسبب القهؿ أكف اكتؼؾ بصرها إلك «. ـف مع أبل، وهق صدوقكتبت ط» :أبل حاتؿ

ترجؿة )أحؿد بـ معدان العبدي( التل بعد األولك، فػقفا قال ابـ أبل حاتؿ: 

 .إلخ« سللت أبل طـف؟ فؼال: هق مجفقل...»

 «!روى طـف أبق حاتؿ»وثؿة وهؿ آخر، وهق ققلفا: 

 !!فنن هذا لقس لف ذكر يف أي مـ الترجؿتقـ

* * *
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ذ ـتس ْ٘
َّ
 (1)اىلسوس ٌدٍس ُشٗص اىؼ

ْقخ إَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ذكره الشَّ طـد  (3535) (26,27.ص8)ج« الضَّ

 «-الـػؼة يف الحج مثؾ الـػؼة يف سبقؾ اهلل، الدرهؿ بسبع مئة»تعؾقؼف طؾك حديث: 

(، 5.354، وأحؿد )«التاريخ»أخرجف البخاري يف « ضعقػ» :$وقال 

قػ لجفالة حرب بـ زهقر، ومثؾف يزيد بـ زهقر وابـ إطرابل، وهق ضع

الضبعل أورده ابـ أبل حاتؿ ولؿ يذكر فقف جرًحا وٓ تعدياًل، أما ابـ حبان 

 وخػل حالفؿا طؾك الفقثؿل-« الثؼات»يف  ,أيًضا,فذكره 

وقد طرفت أهنؿا مرتجؿان طـد البخاري وابـ أبل حاتؿ بؿا يدل طؾك 

يف تعؼبف الفقثؿل « مجؿع البحريـ»طؾك  ولذلؽ فؿا أحسـ الؿعؾؼجفالتفؿا، 

قؾت: رجال اإلسـاد كؾفؿ معروفقن إال أن (: »0/180يف حديث أكس إذ قال )

« تاريخف»األول ضعقػ، لؽـ تابعف بـ الؿديـل طـد البخاري يف  الحسقـ بـ طبد

 «!فالحديث إسـاده حسـ

هؾ تساهؾف يف كذا قال! وطؿدتف تقثقؼ ابـ حبان! وكلكف تجا» قال األَْلَباكِل:

 اكتفك-« تقثقؼ الؿجفقلقـ دون الحػاظ الـؼاد كؿا هـا!

                                           

 «-الروض الُؿربع»طبد الؼدوس محؿد كذير: باحث بقزارة العدل بالرياض، محؼؼ كتاب  (1)
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 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل القؿاين ذهبل العصر رسالة  لؾشقخ العالمة طبد

كشرتف دار طالؿ الػقائد لؾـشر والتقزيع، « التحؼقؼ وتصحقح الـصقص»يف 

ْقخ لف باع صقيؾ يف طالؿ  التحؼقؼ لؿؿارستف هذه الؿفـة أكثر مـ خؿس والشَّ

وطشريـ طاًما يف دائرة الؿعارف العثؿاكقة بحقدر آباد، وزاد ذلؽ إقامتف يف مؽتبة 

 الحرم الؿؽل الشريػ-

ْقخ إلك تللقػ رسالة  ويف هذه الرسالة تؽشػ طـ إسباب التل دطت الشَّ

 مستؼؾة يف فـ التحؼقؼ-

الُؿعؾِّؿل القؿاين طـقاًكا لرسالتف  لؿ يضع (:11ويف مؼدمة التحؼقؼ )ص

رسالة فقؿا طؾك الؿتصديـ لطبع الؽتب »كؿا سبؼ آكًػا، فسؿقها طـد الػفرسة: 

ففذه رسالة فقؿا طؾك الؿتصديـ »أخًذا مؿا جاء يف فاتحة الرسالة: « الؼديؿة

لطبع الؽتب الؼديؿة مؿا إذا وفقا بف فؼد أدوا ما طؾقفؿ مـ خدمة العؾؿ وإماكة 

 «-ف وإحقاء آثار السؾػ طؾك القجف الالئؼ--فق

ْقخ إلك أن يؼرتح » (:13وقال الؿحؼؼ )ص وهذا القضع هق الذي دطا الشَّ

فنذا أراد الؿتصدي لطبع الؽتب »كظاًما لتصحقح الؽتب الؼديؿة وكشرها، فؼال: 

الؼديؿة السالمة مـ مثؾ هذا والحصقل طؾك الغاية الؿـشقدة مـ خدمة العؾؿ 

ؿعة، ورواج الؿطبقطات، فؿا طؾقف إٓ أن يتبع الـظام أيت إن شاء وحسـ السُّ 

 «-رسالتف»( مـ 17اكظر: )ص«- اهلل
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 ،«الروض الؿربع»الؼدوس محؿد كذير لف تحؼقؼ  والباحث طبد قؾت:

وهل أول دراسة طؾؿقة كؼدية « أحاديث الجؿعة دراسة كؼدية وفؼفقة»ورسالتف 

الؿاجستقر مـ جامعة أم الؼرى سـة وفؼفقة يف مقضقطفا، حقث كال درجة 

 كؿا أكف كال إطجاب أهؾ العؾؿ والتحؼقؼ- ،هـ(1397)

 وكؿا ٓ يخؾق كتاب بشر مـ إصابة وخطل، والؿعصقم مـ طصؿف اهلل-

ِعقَػة»ذكره الشقخ إلباين يف  :وأيًضا*  طـد  (1537.ص14)ج« الضَّ

 »تعؾقؼف طؾك حديث: 
ِ
 اهلل

ُّ
ـْ  ,َطَؾْقِف وآلِف َوَسؾَّؿَ  َصؾَّك اهللُ ,َمرَّ كبل

َطَؾك ُقُبقِر كَِساٍء مِ

ُبقَن فِل اْلُؼُبقِر فِل الـَِّؿقَؿةِ  اِر َهَؾُؽقا فِل اْلَجاِهؾِقَِّة، َفَسِؿَعُفْؿ ُيَعذَّ  «-َبـِل الـَّجَّ

 مـؽر بذكر: )الـساء(، و: )الـؿقؿة(-

ت ( بنسـاده الثاب5.44.4628« )الؿعجؿ إوسط»أخرجف الطرباين يف 

 :طـ ابـ لفقعة طـ أسامة بـ زيد طـ أبل الزبقر طـ جابر قال:--- فذكره، وقال

 «-لؿ يرو هذا الحديث طـ أسامة بـ زيد إٓ ابـ لفقعة»

 :وهق ضعقػ: لسقء حػظف، وقد خؾط يف هذه الؼصة: فذكر فقفا قؾت:

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل :)الـساء(، و: )الـؿقؿة(: فؽلكف اشتبف طؾقف بحديث ابـ طباس

إكفؿا لقعذبان، وما يعذبان يف كبقر؛ بؾك إكف كبقر، أما » :مر بؼربيـ ]جديديـ[ فؼال

- رواه «أحدهؿا؛ فؽان يؿشل بالـؿقؿة، وأما اآلخر؛ فؽان ال يستتر مـ بقلف

 (-314 – 1.313« )اإلرواء»الشقخان وغقرهؿا، وهق مخرج يف 

مات يف  فخؾط بقـ مـ مات يف اإلسالم وطذب بالـؿقؿة، وبقـ مـ قؾت:



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 427

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

الشرك والجاهؾقة، وجعؾ سبب تعذيبفؿ إكؿا هق بسبب الـؿقؿة! وهذا مـ 

تخالقط ابـ لفقعة العجقبة التل تمكد ما ترجؿف بف غقر ما واحد مـ الحػاظ 

بالضعػ وسقء الحػظ، طؾك تػصقؾ معروف يف ترجؿتف مـ كتب الرجال، وبف 

ويف » :ؼقل فقف، فؼال(: لؽـف أٓن ال3.55« )مجؿع الزوائد»أطؾف الفقثؿل يف 

 «!إسـاده ابـ لفقعة، وفقف كالم

ابـ أسؾؿ  إن كان هق:-طؾك أكف يؿؽـ الحؿؾ طؾك شقخف أسامة بـ زيد 

مـ قبؾ حػظف، لؽـ يحتؿؾ أن يؽقن شقخف هذا هق:  ,أيًضا,: فنكف ضعقػ ,العدوي

فظ فؼال أسامة بـ زيد الؾقثل، وهق خقر مـ الذي قبؾف، وقد فرق بقـفؿا يف الؿرتبة الحا

 .ولؿ يتبقـ لل أيفؿا الؿراد هـا«- صدوق يفؿ» :ويف هذا«- ضعقػ» :يف إول

وٓ مجال إلطالل الحديث بعـعـة أبل الزبقر: فؼد صرح بالتحديث يف 

رواية ابـ جريج طـف هبذه الؼصة وأتؿ مـفا، ولقس فقفا التخؾقط الؿشار إلقف آكًػا، 

 (-3954« )الصحقحة»وقد خرجت حديث ابـ جريج يف 

إذا طرفت هذا: فؿـ الغرائب والعجائب أن يؿقؾ الحافظ أبق مقسك 

الؿديـل إلك تؼقية هذا الحديث وتلويؾف إياه تلوياًل مستـؽًرا، مع إشارتف إلك 

,قال أبق مقسك: هذا (: »1.321« )الػتح»إطاللف بابـ لفقعة، فؼال الحافظ يف 

اكا مسؾؿقـ: كان لشػاطتف معـاه صحقح: ٕهنؿا لق ك ,وإن كان لقس بؼقي: لؽـ

لؾطػف ,)إلك أن تقبس الجريدتان( معـك، ولؽـف لؿا رآهؿا يعذبان: لؿ يستجز 

 «-حرماهنؿا مـ إحساكف: فشػع لفؿا إلك الؿدة الؿذكقرة ,وططػف
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فحؿؾ أبق مقسك هذا الحديث الؿـؽر طؾك حديث ابـ طباس  قؾت:

 .ؾؿ بطالن ذلؽالؿتؼدم الصحقح: فزطؿ أن الؼصة واحدة، ومؿا تؼدم تع

، ,كؿا تؼدم,فالؿذكقران يف حديث ابـ طباس مسؾؿان ماتا يف اإلسالم 

بخالف ما يف حديث الرتجؿة: فؼد ماتا يف الجاهؾقة، وهؿ يعذبقن طؾك كػرهؿ، 

لؿ يتـبف لفذا التحؼقؼ األخ الػاضؾ ، و«الػتح»وإلك ذلؽ مال الحافظ يف 

(! فؾؿ يػرق بقـ 0/333« )حريـمجؿع الب»الؼدوس بـ محؿد يف تعؾقؼف طؾك  طبد

 !هذا الحديث الؿـؽر وبقـ حديث ابـ جريج الصحقح الؿشار إلقف آكًػا برواية أحؿد

ثؿ رأيت ابـ لفقعة قد روى الحديت طـ أبل الزبقر مثؾ رواية ابـ جريج، 

 .قال: طـ أبل الزبقر: أكف سلل جابًرا طـ طذاب الؼرب؟ فؼال:--- فذكره

ـ  (، وهق مـ رواية أبل طبد2.353« )اللإم»أخرجف الشجري يف  الرحؿ

اهلل بـ يزيد الؿؼرئ الؿصري،  هق: طبد,الرحؿـ هذا  حدثـا ابـ لفقعة: وأبق طبد :قال

: مـ العبادلة الذيـ صحح العؾؿاء حديثفؿ طـ ابـ لفقعة، فنذا صح السـد إلك ,وهق

حػظف طؾك الرحؿـ: فقؽقن ابـ لفقعة قد حدث بالحديث قبؾ أن يضطرب  أبل طبد

 .الصقاب، ثؿ بعد ذلؽ رواه: وفقف ما طرفت مـ الـؽارة- واهلل أطؾؿ

بنسؼاط لػظة: )كساء(، وبزيادة لػظة: « الػتح»وقع الحديت يف  تـبقف:

)البقل( يف الجؿؾة إخقرة: فال أدري أهق سفق مـف أو مـ أبل مقسك الؿديـل 

 مـ خرجفا-الذي كؼؾف طـف؟ أم هل رواية وقعت لف، ولؽـف لؿ يذكر 

* * *  
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 اىسنتٔر ٌدٍس ظف٘س رٌظان اىتٔغٖ 

 (1)ـفا اهلل ـِا وـِّ

قْخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش   :(3630) (101-108/ص8)ج« الض 

العؾؾ »يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حديث رواه ابـ ماجف، وابـ الجقزي يف 

مـ « جزء مـ إمالل» ، وأبق كعقؿ يف«الشعب»، وابـ طدي، والبقفؼل يف «الؿتـاهقة

رأيت لقؾة ُأسري بل مؽتقبًا طؾك باب الجـة: الصدقة بعشر »صريؼ أكس مرفقًطا: 

أمثالفا، والؼرض بثؿاكقة طشر، فؼؾت لجربيؾ: ما بال الؼرض أفضؾ مـ الصدقة؟ 

 «-قال: ٕن السائؾ يسلل وطـده شلء، والؿستؼرض ٓ يستؼرض إٓ مـ حاجة
                                           

، ومـ الؿرجعقات العؾقم اإلسالمقة متخصص يف سقري طالؿمحؿد سعقد رمضان البقصل،  (1)

، لؿا بؾغ مـ العؿر م1929/هـ 1347 ، ُولد طامالعالؿ اإلسالملة الفامة طؾك مستقى الديـق

بسبب  م1933 يف طام دمشؼ أربعة سـقات هاجر مع والده مال رمضان البقصل إلك

، تلثر البقصل مـذ صغره بقالده الشقخ مال رمضان الػؽر الؽؿالل ، واكتشارأتاتقرك اضطفاد

، فؼد كان والده معّؾؿف إوحد، ُقتؾ البقصل الصقفقة ديـ وأحد شققخ طالؿ الذي كان بدوره

، هـ 1434 مـ طام ٕولكجؿادى ا 9 الؿقافؼ 2513 مـ طام مارس 21 يقم الخؿقس

 -دمشؼ بحل الؿزرطة يف مسجد اإليؿان وذلؽ أثـاء إططائف درًسا ديـقًّا يف

كؼد أوهام الؿادية »، «بل ولطائػ التشريع الرباينالؿرأة بقـ صغقان الـظام الغر» مـ مملػاتف:

الجفاد يف اإلسالم: كقػ كػفؿف وكقػ » ،«اإلسالم والعصر، تحديات وآفاق» ،«الجدلقة

 وغقر ذلؽ-«كؿارسف

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1347_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/1929
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A
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اضعق» :$قال األَْلَباكِل  وفقف خالد بـ يزيد بـ أبل مالؽ، وقد « ػ جدًّ

وهذا : »$اهتؿف ابـ معقـ، وأبقه ضعقػ مـ قبؾ حػظف، وقال ابـ الجقزي 

 «-ٓ يصح، قال أحؿد: خالد لقس بشلء، وقال الـسائل: لقس بثؼة

دخؾ رجؾ الجـة فرأى طؾك » مختصًرا بؾػظ:« الؽبقر»وطـد الطبراين يف 

، ثؿ خرجتف يف «ر أمثالفا، والؼرض بثؿاكقة طشرباهبا مؽتقًبا: الصدقة بعش

 (-3457« )الصحقحة»

دخؾت الجـة فرأيت طؾك باهبا: الصدقة بعشرة » «:الجامع»ولػظف يف 

 «-والؼرض بثؿاكقة طشر--- الحديث

قبس مـ كقر »وذكره بـحق هذا الؾػظ وبتؿامف الدكتقر البقصل يف كتابف 

ا لؾطبراين 1021« )ملسو هيلع هللا ىلصمحؿد  وقؾ ده يف ذلؽ الؿسؿك طز الديـ  -ًضاأي-( َمعُزوًّ

(، وكؿ يف هذيـ الؽتابقـ مـ أوهام 831« )مـفاج الصالحقـ»بؾقؼ يف كتابف 

 اكتفك- وأكاذيب وأحاديث ضعقػة ومقضقطة!

ْقخ األَْلَباكِل يف  :وأيًضا*  ِعقَػة»ذكره الش  طـد ( 222/ص13)ج« الض 

ـَ الؾَّْقؾِ »تعؾقؼف طؾك حديث: 
 «-ِستَّ َطْشَرَة َرْكَعًة ِسَقى اْلَؿْؽُتقَبةِ  كان ُيَصؾِّل مِ

-1.145قال )« زياداتف طؾك مسـد أبقف»اهلل بـ أحؿد يف  مـؽر- أخرجف طبد

طـ العالء بـ  ,يعـل: الرازي,الرحقؿ  الرحؿـ بـ طؿر: ثـا طبد (: ثـا أبق طبد146

 .قال:--- فذكره ڤالؿسقب طـ أبل إسحاق طـ طاصؿ بـ ضؿرة طـ طؾل 

الرحقؿ الرازي طـ  أخربكا طبد اهلل بـ طؿر: الرحؿـ طبد أبق طبد حدثـا
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زكريا بـ أبل زائدة والعالء بـ الؿسقب طـ أبل إسحاق طـ طاصؿ بـ ضؿرة 

ـَ َأبِل َصالٍِب   ْب
َّ

ـْ َصاَلِة  ڤقال: َأَتْقـَا َطؾِل ُثـا َط َٓ ُتَحدِّ ! َأ ـَ َفُؼْؾـَا: َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

  َرُسقلِ 
ِ
ِطِف؟ َفَؼاَل:--- فذكره: إٓ أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  «-مـ الـفار»: َتَطقُّ

وهذا هق الصقاب الؿحػقظ طـ أبل إسحاق، وهق: طؿرو بـ  قؾت:

بقعل، كذلؽ رواه طـف جؿاطة مـ الثؼات، مـفؿ سػقان الثقري،  طبد اهلل السَّ

وشعبة، وصرح هذا بسؿاع أبل إسحاق مـ طاصؿ بـ ضؿرة، وفقف تػصقؾ 

(، فؼقلف فِل َحِديِث 237« )الصحقحة»ولذلؽ كـت خرجتف يف الركعات: 

َوهؿ، تبادر لل أكف مـ العالء بـ الؿسقب: لتػرده هبذا « مـ الؾقؾ»الرتجؿة: 

اهلل الثاكقة: فنن العالء هذا مع  الؾػظ دون قريـف زكريا بـ أبل زائدة يف رواية طبد

 «-، ربؿا َوِهؿثؼة»كقكف ثؼة مـ رجال الشقخقـ، فؼد قال الحافظ فقف: 

,اهلل  لؽـ لؿا رأيتف قد تابعف أبق طقاكة: رجعت طؿا تبادر لل، فؼال طبد

حدثـل العباس بـ القلقد: ثـا أبق طقاكة طـ أبل إسحاق طـ (: »1.145),أيًضا

 .«: قال:--- فذكرهملسو هيلع هللا ىلص اهلل طـ صالة رسقل ڤطاصؿ بـ ضؿرة قال: سئؾ طؾل 

ة اسؿف: القضاح القشؽري، وهق وهذا إسـاد رجالف ثؼات أيًضا، وأبق طقاك

 ثؼة ثبت، فالخطل مـ غقر العالء لفذه الؿتابعة الؼقية، فؿـ هق؟

الذي يغؾب طؾك ضـل أكف مـ تخالقط أبل إسحاق السبقعل: فنكف كان  فلققل:

اختؾط، ومـ الؿعؾقم أن رواية سػقان وشعبة طـف قبؾ آختالط: ولذلؽ رجحت 

 .ايتل العالء لؿقافؼتفا لروايتفؿا كؿا تؼدم، واهلل أطؾؿالرواية الثاكقة طؾك إولك مـ رو
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مـ طدد  ملسو هيلع هللا ىلصوإن مؿا يمكد كؽارة حديث الرتجؿة، أن أكثر ما صح طـف 

مـ « الصحقحقـ»ركعاتف يف صالة الؾقؾ، إكؿا هق ثالث طشرة ركعة، كؿا يف 

حديث طائشة وابـ طباس، وصح طـفا كػل الزيادة طؾك إحدى طشرة ركعة، وقد 

« الػتح»ؿاء بقـ الروايتقـ بقجقه معروفة، يراجعفا مـ شاء يف جؿع العؾ

(، وقد ذكرت شقًئا مـ ذلؽ يف بعض كتبل مثؾ 21 , 3.25( و)2.483)

 (-147)ص« مختصر الشؿائؾ»

ْقخ الصابقين الحؾبل أكف طارض هبذا الحديث الؿـؽر  وإن مـ جفؾ الشَّ

قان حال إسـاده، وهق إحاديث الصحقحة الؿشار إلقفا آكًػا! مع سؽقتف طـ ب

 الالئؼ بف لجفؾف-

 /الطبعة الؼطرية( يف تخريجف:116)ص« هديف»ومؿا يدلؽ طؾقف ققلف يف 

 «!..طـ طؾل-« الؿسـد»روى أحؿد يف زياداتف طؾك »

الذي « الؿسـد»وكذا يف صبعات أخرى، ففق لبالغ جفؾف ٓ يػرق بقـ 

 !! بـ أحؿدالتل هل لعبد اهلل« الزيادات طؾك الؿسـد»ٕحؿد، وبقـ 

ـ  ورجائل مـ بعض الؼراء الؽرام أن ٓ يثؼؾ طؾقفؿ وصػل لفذا الرجؾ بؿا فقف م

الجفؾ، ففق ما يستحؼف مـ القصػ بؿا هق طؾقف، بقـؿا هق يرمل الؿتؿسؽقـ بالسـة 

 ﴾مئ ىئ يئجب ﴿وإحاديث الصحقحة بؽؾ باقعة، ويخالػ ققلف تعالك: 

 تؼؾقًدا مـف لذاك الدكتقر« الؿتسؾػقـ»بى( 35)ص« هديف»ػفؿ يف : فقص[11الحجرات:]

 .هداهؿ اهلل إلك اتباع السـة وطؾك مـفج السؾػ الصالح« البقصل»الؿعروف بى
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ِعقَػة»يف  -أيًضا-وذكره األَْلَباكِل  طـد تعؾقؼف  (1212/ص13)ج« الض 

َْهِؾ هذا َيا َأَبا ُمَقْيِفَبَة! إِكِّل َقْد ُأمِْرُت َأنْ » :طؾك حديث
ِ

اْلَبِؼقِع، َفاْكَطؾِْؼ  َأْسَتْغِػَر ٕ

اَلُم َطَؾْقُؽْؿ َأْهَؾ اْلَؿَؼابِِر، لَِقْفـِْئ َلُؽْؿ َما ا َأْصَبَح  َمِعل- َقاَل: السَّ َأْصَبْحُتْؿ فِقِف مِؿَّ

ْقِؾ اْلُؿْظؾِِؿ، ـُ َكِؼَطِع الؾَّ ـَ َيْتَبُع آِخَرَها َأوَّ  الـَّاُس فِقِف، َأْقَبَؾِت اْلِػَت
ِخَرُة َشرٌّ مِ ْٔ ُلَفا، ا

ُوَلك ْٕ  .ا

ْكَقا َواْلُخْؾَد فِقَفا، ُثؿَّ  ـِ الدُّ اْلَجـََّة،  َيا َأَبا ُمَقْيِفَبَة! إِكِّل َقْد ُأوتِقُت َمَػاتِقَح َخَزاِئ

ـَ لَِؼاِء َربِّل َواْلَجـَِّة، َقاَل: فُؼْؾُت: بَِلبِل َأْكَت  ـَ َذلَِؽ، َوَبْق ل! َفُخْذ َوأُ  َفُخقِّْرُت َبْق مِّ

 َيا َأَبا ُمَقْيِفَبَة! َلَؼِد 
ِ
َٓ َواهلل ْكَقا َواْلُخْؾَد فِقَفا، ُثؿَّ اْلَجـََّة- َقاَل:  ـِ الدُّ َمَػاتِقَح خزائ

 «-اْخَتْرُت لَِؼاَء َربِّل َواْلَجـَّةَ 

(، ومـ صريؼف 4.325« )السقرة»ضعقػ- أخرجف ابـ إسحاق يف 

(، والدوٓبل 37 , 1.36(، والدارمل )74 , 73البخاري يف )كـك التاريخ( )

 7.162« )دٓئؾ الـبقة»(، والبقفؼل يف 3.55(، والحاكؿ )1.57« )الؽـك»يف 

، والطرباين ,مختصًرا,( 1.458.863(، والبزار )3.389(، وأحؿد )163 ,

، كؾفؿ مـ صريؼ ابـ ,بتؿامف,( 347 , 22.346« )الؽبقر الؿعجؿ»يف 

َثـِل ـِ ُجَبْقٍر  دُ َطبْ  إسحاق قال: َحدَّ  طـ ُطَبْقِد ْب
ُّ

ـُ ُطَؿَر اْلَعْبؾِل  ْب
ِ
َمْقَلك اْلَحَؽِؿ ,اهلل

ـِ َأبِل اْلَعاصِ  ـْ َطْبدِ  ,ْب   َط
ِ
ـْ َأبِل ُمَقْيِفَبَة َمْقَلك َرُسقلِ  اهلل ـِ َطْؿٍرو، َط   اْب

ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

  َقاَل: َبَعَثـِل َرُسقُل 
ِ
ـْ َجْقِف الؾَّْقِؾ، َفَؼاَل:-- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

- فذكره، وزاد: ُثؿَّ اْسَتْغَػَر مِ

َْهِؾ اْلَبِؼقِع ُثؿَّ اْكَصَرَف- َفبدأ بَرُسقل
ِ

ٕ  
ِ
 َوَجُعف الَِّذي قَبَضُف اهلُل فِقِف- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل
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هذا حديث صحقح طؾك شرط مسؾؿ، إٓ أكف طجب هبذا » وقال الحاكؿ:

ـ ثؿ ساق إسـاده مـ صريؼ يقكس بـ بؽقر طـ اب« اإلسـاد، فؼد حدثـاه---

اهلل بـ  الحؽؿ طـ طبد اهلل بـ ربقعة طـ طبقد بـ طبد طبد إسحاق قال: حدثـل

 طؿرو بـ العاص--- كحقه- وسؽت طـف الذهبل، وهق متعؼب مـ وجقه:

 :أن تصحقحف إياه طؾك شرط مسؾؿ وَهٌؿ، لسببقـ األول:

أكف وقع طـده شقخ ابـ إسحاق: )طبقد اهلل بـ طؿر بـ حػص(  أحدهؿا:

الؿصغر، وهق وهؿ مـف أو مـ أحد رواتف، لؿخالػتف لؿا يف  وهق الُعَؿري

: )طبد اهلل بـ طؿر(، ,كؿا رأيت,ولؽؾ الؿصادر الؿذكقرة، فنكف فقفا  ،«السقرة»

 وهذا ضعقػ، وذاك )الصغقر( ثؼة- أي: الُؿؽبَّر،

القهاب الرياحل، وهل طـد  طبد وإن مؿا يمكد القهؿ طـده مـ صريؼ طؿر ـب

 .( لؽـ قال: )طبد اهلل بـ طؿر( فقافؼ رواية الجؿاطة7.163) ,أيًضا,البقفؼل 

 أن طبقد بـ جبقر، وقع طـده: )طبقد بـ حـقـ(، وكذلؽ وقع يف واآلخر:

بعض الؿصادر الؿذكقرة كالبخاري وغقره، فتقهؿ الحاكؿ أكف: )طبقد بـ حـقـ 

ة مـ اهلل( ولقس بف، فنن هذا مقلك آل زيد بـ الخطاب، وهق ثؼ أبق طبد الؿدين

 رجال الشقخقـ، هذا الذي أضـ، فنن كان غقر ذلؽ، ففق وهؿ أيًضا: ٕكف وثؼف

وجعؾف مـ رجال مسؾؿ، وهق غقر معروف البتة إٓ يف هذه الرواية، وقد اضطربقا 

فقفا طؾك وجقه سلذكر بعضفا، ومـ ذلؽ اختالففؿ يف ضبط اسؿ والد )طبقد( 

، وققؾ: ,كؿا ذكرت قريًبا, )حـقـ( :، وققؾ,كؿا تؼدم,هذا، فؼقؾ: )جبقر( 
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طـد الحاكؿ، ويف كؼؾ  ,كؿا مضك آكًػا يف رواية يقكس بـ بؽقر,)طبد الحؽؿ( 

كذا فقف، والصقاب: )طبقد »)أبق الحؽؿ(، وقال: «: اإلصابة»الحافظ طـف يف 

 «-كؿا تؼدم ،مقلك أبل الحؽؿ(

 - 333)ص« فؼف السقرة»ومـ تخالقط )الدكتقر( البقصل ققلف يف كتابف 

، وروى «مسـده»رواه ابـ إسحاق وابـ سعد وأحؿد يف »دار الػؽر( يف الحاشقة: 

 «!كحقه أبق داود والـسائل وابـ ماجف مـ حديث طائشة

لقس طـد همالء الثالثة وال حرف واحد مـ حديث طائشة، بؾ هق  أققل:

حديث تػرد بف أبق مقيفبة مـ بقـ الصحابة، فعزوه لحديث طائشة خطل فاضح 

أخطاء الدكتقر الؽثقرة، التل كـا قد كشػـا طـ كثقر مـفا يف كؼدي  واضح مـ

 !إياه، ولؽـف يلبك ويستؽبر، وال يرجع إلك الصقاب

وها هق أن ٓ يؽتػل بسققف لحديث أبل مقيفبة مقهًؿا الؼراء صحتف 

ًٓ  -بعزوه  إياه يف صؾب الؽتاب ٓبـ إسحاق وابـ سعد! وأطاده يف التعؾقؼ  ,أو

 !!ف ذاك العزو الباصؾمضقًػا إلق

« الجـائز»مـ تـاقض الفقثؿل يف تخريج هذا الحديث أكف قال يف  تـبقف:

، ويليت (: »3.59) ًٓ يف )القفاة( يف )طالمات  ,إن شاء اهلل,رواه أحؿد مطق

كؿا سبؼت اإلشارة إلك ,فذكره، وهق مختصر «- ..ولػظف طـد البزار- الـبقة(،

فلصاب- ويف )القفاة( قال « والبزار ضعقػوإسـاد أحؿد »، وقال طؼبف: ,ذلؽ

 اكتفك-«- رواه أحؿد والطرباين بنسـاديـ، ورجال أحدهؿا ثؼات(: »9.24)
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يف الرد طؾك الدكتقر البقصل مطبقع بعـقان  $وكتاب األَْلَباكِل  قؾت:

دفاع طـ الحديث الـبقي والسقرة يف الرد طؾك جفاالت الدكتقر البقصل يف »

 واهلل أطؾؿ- ،«كتابف فؼف السقرة

ِعقَػة»ذكره الشقخ إلباين يف  :وأيًضا*  ( طـد تعؾقؼف 552.ص13)ج« الضَّ

 «-كان ُيَصؾِّل مِـ الؾَّْقِؾ ِستَّ َطْشَرَة َرْكَعًة ِسَقى اْلَؿْؽُتقَبةِ »طؾك حديث: 

 .مـؽر

(: ثـا 146 ,1.145قال )« زياداتف طؾك مسـد أبقف»اهلل بـ أحؿد يف  أخرجف طبد

طـ العالء ابـ الؿسقب طـ  ,يعـل: الرازي,الرحقؿ  حؿـ بـ طؿر: ثـا طبدالر أبق طبد

ـ ضؿرة طـ طؾل   .قال:--- فذكره ڤأبل إسحاق طـ طاصؿ ب

الرحقؿ الرازي طـ  أخربكا طبد اهلل بـ طؿر: الرحؿـ طبد حدثـا أبق طبد

زكريا ابـ أبل زائدة والعالء بـ الؿسقب طـ أبل إسحاق طـ طاصؿ بـ ضؿرة 

ـَ َأبِل َصالٍِب قال: أَ   ْب
َّ

ـْ َصاَلِة  ڤَتْقـَا َطؾِل ُثـَا َط َٓ ُتَحدِّ ! َأ ـَ َفُؼْؾـَا: َيا َأمِقَر اْلُؿْممِـِق

  َرُسقلِ 
ِ
ِطِف؟ َفَؼاَل:--- فذكره: إٓ أكف قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  «-مـ الـفار»: َتَطقُّ

وهذا هق الصقاب الؿحػقظ طـ أبل إسحاق، وهق: طؿرو بـ  قؾت:

بق طبد عل، كذلؽ رواه طـف جؿاطة مـ الثؼات، مـفؿ سػقان الثقري، اهلل السَّ

وشعبة، وصرح هذا بسؿاع أبل إسحاق مـ طاصؿ بـ ضؿرة، وفقف تػصقؾ 

(، فؼقلف فِل َحِديِث 237« )الصحقحة»الركعات: ولذلؽ كـت خرجتف يف 

وهؿ، تبادر لل أكف مـ العالء بـ الؿسقب لتػرده هبذا الؾػظ « مـ الؾقؾ»الرتجؿة: 
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اهلل الثاكقة: فنن العالء هذا مع كقكف  قريـف زكريا ابـ أبل زائدة يف رواية طبد دون

 «-ثؼة، ربؿا وهؿ»ثؼة مـ رجال الشقخقـ، فؼد قال الحافظ فقف: 

 ,أيًضا,اهلل  لؽـ لؿا رأيتف قد تابعف أبق طقاكة: رجعت طؿا تبادر لل، فؼال طبد

طـ أبل إسحاق طـ طاصؿ اـب  (: حدثـل العباس بـ القلقد: ثـا أبق طقاكة1.145)

 .؟ قال:--- فذكرهملسو هيلع هللا ىلص اهلل طـ صالة رسقل ڤسئؾ طؾل  :ضؿرة قال

اح القشؽري، وهق وهذا إسـاد رجالف ثؼات أيًضا، وأبق طقاكة اسؿف: القضَّ 

 ثؼة ثبت، فالخطل مـ غقر العالء لفذه الؿتابعة الؼقية، فؿـ هق؟

اق السبقعل: فنكف الذي يغؾب طؾك ضـل أكف مـ تخالقط أبل إسح فلققل:

كان اختؾط، ومـ الؿعؾقم أن رواية سػقان وشعبة طـف قبؾ آختالط: ولذلؽ 

رجحت الرواية الثاكقة طؾك إولك مـ روايتل العالء: لؿقافؼتفا لروايتفؿا كؿا 

 .تؼدم، واهلل أطؾؿ

مـ طدد  ملسو هيلع هللا ىلصوإن مؿا يمكد كؽارة حديث الرتجؿة، أن أكثر ما صح طـف 

مـ « الصحقحقـ»ؾ، إكؿا هق ثالث طشرة ركعة، كؿا يف ركعاتف يف صالة الؾق

حديث طائشة وابـ طباس، وصح طـفا كػل الزيادة طؾك إحدى طشرة ركعة، وقد 

« الػتح»جؿع العؾؿاء بقـ الروايتقـ بقجقه معروفة، يراجعفا مـ شاء يف 

(، وقد ذكرت شقًئا مـ ذلؽ يف بعض كتبل مثؾ 21 , 3.25و 2.483)

 (-147ص)« مختصر الشؿائؾ»

وإن مـ جفؾ الشقخ الصابقين الحؾبل أكف طارض هبذا الحديث الؿـؽر 
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إحاديث الصحقحة الؿشار إلقفا آكًػا! مع سؽقتف طـ بقان حال إسـاده وهق 

.الطبعة الؼطرية( 116)ص« هديف»الالئؼ بف لجفؾف، ومؿا يدلؽ طؾقف ققلف يف 

 «!..ل-طـ طؾ« الؿسـد»روى أحؿد يف زياداتف طؾك »يف تخريجف: 

الذي « الؿسـد»وكذا يف صبعات أخرى، ففق لبالغ جفؾف ٓ يػرق بقـ 

 !!التل هل لعبد اهلل بـ أحؿد« الزيادات طؾك الؿسـد»ٕحؿد، وبقـ 

ورجائل مـ بعض الؼراء الؽرام أن ٓ يثؼؾ طؾقفؿ وصػل لفذا الرجؾ بؿا 

مل فقف مـ الجفؾ، ففق ما يستحؼف مـ القصػ بؿا هق طؾقف، بقـؿا هق ير

 الؿتؿسؽقـ بالسـة وإحاديث الصحقحة بؽؾ باقعة، ويخالػ ققلف تعالك: 

( 32)ص« هديف»فقصػفؿ يف  :[11الحجرات:] ﴾مئ ىئ يئجب﴿

هداهؿ اهلل إلك اتباع « البقصل»تؼؾقًدا مـف لذاك الدكتقر الؿعروف بى« الؿتسؾػقـ»بى

 .السـة وطؾك مـفج السؾػ الصالح

 طػا اهلل طـف:قال مؼقده 

والدكتقر محؿد سعقد البقصل معروف بؽرهف الشديد لؾدطقة السؾػقة 

ف وهتقيؾف طؾك خصقمف ئالؿباركة ودطاهتا، يعرب طـفا بصراحة يف مملػاتف وافرتا

 وحرصف طؾك الربوز والظفقر-

ْقخ مشفقر حسـ آل سؾؿان يف كتابف  « كتب حذر مـفا العؾؿاء»ذكره الشَّ

الالمذهبقة أخطر بدطة »( فؼال متحدًثا طـ كتابف 177.ص1الؿجؾد إول )ج

 لؿحؿد سعقد البقصل:« هتدد الشريعة اإلسالمقة
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رسالة فقفا خطل وباصؾ، وحشقت بالتحريػ والتزوير، وامتألت  فؼال:

بالجفؾ الػاحش والتضؾقؾ، وصقرت الدطقة السؾػقة طؾك غقر حؼقؼتفا، ومؾقئة 

مـ ضرورة  ,بؾ تؿسح,التؼؾقد، وتؼؾؾ  بآفرتاء طؾقفا، وهل تدطق إلك وجقب

آستدٓل بالـصقص يف الؿسائؾ الػؼقفة، إذ فقفا وجقب اتباع إمام مـ إئؿة 

فؾؿا »طؾك ما يػفؿ مـ الؿتبادر مـ لػظة )الؿذهبقة( إٓ أن شقخـا إَْلَباكِل قال: 

مـ لػظة كاقشتف يف هذا العـقان وغقره تبقـ أكف يعـل غقر ما يػفؿف كؾ مسؾؿ الققم 

هل أن يؾتزم الرجؾ الذي لؿ يبؾغ درجة آجتفاد إماًما ما »)الؿذهبقة(، فنكف قال: 

 «-وبذلؽ هدم رسالتف كؾفا« سقاء تعدد هذا اإلمام أم لؿ يتعدد

السؾػقة »( يف ثـايا حديثف طؾك كتاب 256.ص1يف )ج ,أيًضا,وقال 

 لؿحؿد سعقد البقصل:« مرحؾة زمـقة مباركة ٓ مذهب إسالمل

طـقان هذا الؽتاب غريب، إذ يقحل إكؽار أن يؽقن لؾسؾػ مذهب 

إن التؿذهب بالسؾػقة »ومـفج، ومضؿقكف أغرب مـ طـقاكف، حقث يؼقل فقف: 

حتك تـاولت ,وفقف شـ حؿؾة طؾك السؾػققـ وما حؿؾف طؾك ذلؽ «!! بدطة

الؼدامك مـ أئؿة الدطقة، كشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة، واإلمام محؿد بـ 

كراهقتف لؾبدطة: ٕكف يميد يف هذا الؽتاب كثقًرا مـ البدع،  ,قهابال طبد

 كإذكار الصقفقة الؿبتدطة، والدطاء الجؿاع بعد الصالة وغقرها-

ْقخ صالح الػقزان  إلك كشػ هػقات هذا  ,حػظف اهلل ورطاه,وقد اكربى الشَّ

ب السؾػقة كظرات وتعؼقبات طؾك ما يف كتا»الؽتاب وأخطائف يف كتقب جقد بعـقان: 
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وهق مطبقع، ذكر فقف واحًدا « لؿحؿد بـ سعقد رمضان البقصل مـ الفػقات

ردود طؾك هذا الؽتاب كشرت يف مجؾة  ,أيًضا,وأربعقـ تعؼقًبا، ولؾشقخ الؿـػقخل 

 العدد الثالث طشر- اكتفك-« إصالة»ويف مجؾتـا « الجامعة السؾػقة»

 :-العبد الػؼقر لعػق ربف-قؾت 

ْقخ إَْلَباكِل  ,اأيًض ,وقد اكربى  يف بعض كتبف وتعؾقؼاتف إلك  $الشَّ

كشػ طقار وهػقات وصامات وأخطاء محؿد سعقد البقصل يف تعؾقؼاتف طؾك 

ْقخ طؾك كتابف-« فؼف السقرة»كتاب   لؾبقصل، فاكظر إلك تعؾقؼ الشَّ

وكثرة الردود طؾك الدكتقر البقصل لشـف حؿؾتف طؾك الدطقة السؾػقة، ومـ 

البدع القققعة يف أهؾ الحديث وإثر، ولؽؾ ققم وارث، فؿا زال طالمة أهؾ 

 أهؾ البدع يرمقن أهؾ السـة )السؾػقة( بقابؾ مـ التفؿ، واهلل الؿستعان-

 (:1.349« )ذكر الؿؼري يف ققاطده» فائدة:

حذر الـاصحقن مـ أحاديث الػؼفاء، وتحؿقالت الشققخ، وتخريجات »

القهاب  قال بعضفؿ: احذر أحاديث طبدالؿتػؼفقـ، وإجؿاطات الؿحدثقـ، و

الرب، واتػاقات ابـ رشد، واحتؿآت الباجل،  والغزالل، وإجؿاطات ابـ طبد

 اكتفك-« واختالف الؾخؿل

 

* * *
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 اىؼ٘فٖ 

 (1)اىدعني رشف اىسني اىٍٔظٔي ـتس

ْقخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش   (:180/ص8)ج« الض 

سؿك هارون ابـقف: شربًا » (:3026يث برقؿ )يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حد

 «-بقًرا، وإين سؿقت ابـل الحسـ والحسقـ، كؿا سؿك بف هارون ابـقفوُش 

ا- أخرجف الطرباين يف  قال األَْلَباكِل: ، والبخاري «الؽبقر»إسـاده َضعقػ جدًّ

الرحؿـ، قال الذهبل يف  ، والديؾؿل، وفقف برذطة بـ طبد«التاريخ»يف 

 «-مـؽر الحديث بؿرة«: »الضعػاء»

، قال البخاري طؼبف: $طؿرو بـ حريث مجفقل، كؿا قال ابـ طدي 
                                           

ـ الؿقسقي، العامؾل (1) ـ شرف الدي ـ ب  طالؿ، فؼقف، مجتفد- ، طبد الحسق

، وأخذ طـ صائػة مـ طؾؿاء هجرية(1295مقالدي ) 1873سـة  العراق يف الؽاضؿقة يف ولد

ؾ إلك الحجاز ومصر ودمشؼ وإيران، وطاد إلك لبـان فؽان مرجع العراق، وقدم لبـان، ورح

 الطائػة الشقعقة، وأسس الؽؾقة الجعػرية بصقر-

أبق »وهل أسئؾة وجففا سؾقؿ البشري إلك الؿرتجؿ فلجاب طؾقفا، « الؿراجعات»مـ آثاره: 

 «-الشقعة والؿـار»، «هريرة

 ( هجرية-1377( مقالدي )1957سـة ) مديـة صقر تقيف يف

، ٔغا بزرك الطفراين، «كؼباء البشر يف الؼرن الرابع طشر»(، 5.87« )معجؿ الؿملػقـ»اكظر: 

 -حسـ الصدر« كؿؾة أمؾ أمؾ»، محسـ إمقـ« أطقان الشقعة»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9_%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AF%D8%B1
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 «-إسـاده مجفقل»

(، 823« )إدب الؿػرد»ويف معـاه ما أخرجف البخاري يف  :$وقال 

(، والطرباين 1.98(، وأحؿد )3.165(، والحاكؿ )2227وابـ حبان )

لؿا »كئ طـ طؾل قال: ( طـ إسرائقؾ طـ أبل إسحاق طـ هاكئ بـ ها1.155)

فؼال: أروين ابـل، ما سؿقتؿقه؟ قال:  اهلل ولد الحسـ سؿقتف حرًبا، فجاء رسقل

قؾت: حرًبا، قال: بؾ هق حسـ، فؾؿا لد الحسقـ سؿقتف حرًبا؟ فجاء 

فؼال: أروين ابـل، ما سؿقتؿقه؟ قال: قال قؾت: حرًبا؟ قال: بؾ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 «-ولد هارون: شرب وشبقر ومشربهق حسقـ- ثؿ قال: سؿقتفؿ بلسؿاء 

 «-صحقح اإلسـاد» قال الحاكؿ:

ثؿ أخرجف الطقالسل والحاكؿ مـ صريؼقـ آخريـ طـ أبل إسحاق طـ 

 وسؽت الذهبل!« صحقح اإلسـاد»هاكئ بـ هاكئ، قال الحاكؿ: 

 وهذا مـفؿ طجقب!!

فنن هاكًئا هذا لؿ يرو طـف غقر أبل إسحاق وحده، وِٓزمف أكف مجفقل، 

ما صرح بف اإلمام ابـ الؿديـل كؿا صرح بذلؽ الذهبل كػسف وغقره، قال وهذا 

« ٓ يعرف، وأهؾ العؾؿ بالحديث ٓ يثبتقن حديثف لجفالة حالف: »$الشافعل 

 «-ٓ بلس بف»فال يـػعف بعد ذلؽ ققل الـسائل فقف: « التفذيب»كؿا يف 

ْقخ طبد تـبقف: ( 132)ص« تالؿراجعا»الحسقـ الشقعل يف كتابف  ادطك الش 

أن الحاكؿ صحح هذا الحديث طؾك شرط الشقخقـ، مشقًرا إلك الجزء الثالث 
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والصػحتقـ السابؼتقـ، وهذا كذب، فنكف لقس فقفؿا إال التصحقح الؿطؾؼ الذي 

كؿا هق القاجب « خطل»ذكركا، وإكؿا صرحت بالتؽذيب ولؿ أقتصر طؾك ققلل: 

ا حديث واحد، اكظر إلك حديث طادة؛ ألين بؾقت طؾقف الؽذب الؿذكقر يف غقر م

 (.3810برقؿ )

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ْقخ إَْلَباكِل  اكربى يف الرد طؾك هذا الشقعل طبد الحسقـ الؿقسقي الشَّ

ْؾِسَؾة»يف مؼتطػات مـ هذه  $ يف تعؾقؼف طؾك بعض مـ إحاديث « السِّ

ِعقَػة والؿقضقطة التل احتج هبا يف كتابف  الذي حشاه « تالؿراجعا»الضَّ

ِعقَػة والؿقضقطة-  بإحاديث الضَّ

الحسقـ الؿقسقي  وقد ُألِّػت كتب يف الرد طؾك كتاب الشقعل طبد

يف أجزاء، « البقـات يف الرد طؾك أباصقؾ الؿراجعات»، ومـفا كتاب «الؿراجعات»

« الؿراجعات»لؿملػف الػاضؾ.محؿقد الزطبل، حقث رد طؾك مجؿؾ ما يف 

 الٓت-وبقـ ما فقف مـ ض

 (:8-2)ص« مؼدمة التحؼقؼ»حقث ذكر الؿملػ يف 

مـ أهؿ كتب الرافضة التل طرض فقفا مملػف « الؿراجعات»يعترب كتاب »

بصقرة تقهؿ الؽثقر مـ أهؾ  ,مذهب الرفض,الحسقـ الؿقسقي مذهبف  طبد

السـة بصدق ما جاء فقفا، ٓسقؿا أولئؽ الذيـ لؿ يسبؼ لفؿ معرفة طؼقدة 

ؿ وأسالقبفؿ الخبقثة الؿاكرة، والتل ترتؽز طؾك إدلة الؽاذبة الرافضة وأصقلف
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 الؿقضقطة والتالطب بإدلة الصحقحة، سقاء بالزيادة فقفا أو اإلكؼاص مـفا-

ت بقـف  ,«الؿراجعات»,يزطؿ الؿقسقي أن كتابف هذا  جاء تسجقاًل تؿَّ

ْقخ سؾقؿ البشري  هـ(1329وبقـ شقخ إزهر لعام )  ,تعالىرحمه اهلل ,الشَّ

والتل جاءت بعد تػؽقر صقيؾ مـف يـبعث مـ هؿ وغؿ وأًسك طؾك ما يراه مـ 

خصقمة بقـ الؿسؾؿقـ، وحرص مـف طؾك السعل لؼطع دابر الشغب بقـفؿ، حتك 

جؿعف مع شقخ إزهر لقبث لف ما يف كػسف مـ خقاصر فقبادلف تؾؽ الؿشاطر-- أٓ 

 وهل جؿع كؾؿة الشقعة والسـة-

لؿراجعات ٓ أصؾ لفا مـ الصحة، بؾ هل محض كذب ولؿا كاكت هذه ا

وافرتاء، ولؿا مرَّ طؾك ضفقر هذا الؽتاب قرابة الثالثقـ طاًما، ولؿ كجد أحًدا مـ 

طؾؿاء السـة قد رد طؾك هذه الؿراجعات الؿؽذوبة جؿؾة وتػصقاًل، ولؿا كان 

لرافضة هذا الؽتاب قد أثَّر يف بسطاء الؿسؾؿقـ وطامتفؿ جفاًل مـفؿ بعؼقدة ا

وأصقلفؿ الؿخالػة ٕصقل اإلسالم الثابتة يف الؽتاب والسـة الصحقحة، وضـًّا 

مـفؿ بصدق هذه الؿراجعات، غقر مدركقـ تدلقس وكذب صاحبفا، حقث أضفر 

مقافؼة شقخ إزهر طؾك كؾ ما طرضف مـ أدلة مؽذوبة، ويف الققت كػسف لؿ 

ما اشتؿؾت طؾقف مـ  يجدوا مـ يؽشػ لفؿ كذب هذه الؿراجعات، ويبقـ لفؿ

 اكتفك-«- زيغ وضالل

يتبقـ لـا فقؿا سبؼ أن الرافضة يبقحقن الؽذب لـصرة مذهبفؿ  قؾت:

 «-أكذب الطقائػ الرافضة: »$ويجعؾقكف ديـًا لفؿ، لذا قال اإلمام الشافعل 
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الحسقـ الؿقسقي الذي دفعف  لؾشقعل طبد« الؿراجعات»وهـا يف كتاب 

أن الققت غقر مـاسب  ,كؿا يزطؿ,مراجعاتف  إلك تلخقر صباطة كتابف وكشر

لف ما لؿ يؼؾ، ومات   ,أيًضا,لذلؽ، فؾؿا مات شقخ إزهر الذي كذب طؾقف وققَّ

بعض أقراكف، وكسل إحقاء أمَر هذه الؿراجعات، لِؿا فقفا مـ ضالٓت 

ومقبؼات، اصؿلن الؿقسقي وسارع لـشر وكْػث سؿقمف، وكشر أباصقؾف، وما 

ْقخ ذلؽ إٓ كذب وض يف « محؿد الزطبل»الل طؾك شقخ إزهر، كؿا بقـ الشَّ

 «-البقـات يف الرد طؾك أباصقؾ الؿراجعات»مؼدمة كتابف 

« التؼريب بقـ السـة والشقعة»محاولة مـف « مراجعاتف»ومؿا لؿستف يف 

بشتك الطرق، وأن لقس هـاك خالف يف إصقل بقـفؿ--- وكؿا يرجق مـ خالل 

ْؿؾ وصالح الـػقس، أ« الؿراجعات»كتابف  ن ُيحدث إصالًحا وتغققًرا لَِؾؿِّ الشَّ

وقد جفد يف إخراجف طؾك الـحق إكؿؾ مـ كؾ جفة وصقب، وطـَّك فقف بالســ 

وما هل إٓ محاولة لدس السؿ يف  ,كؿا زطؿ,الصحقحة والـصقص الصريحة 

العسؾ، ومحاولة تقهقؿ العقام لؿا يحتقيف كالمف مـ كذب وتدلقس وغش طؾك 

 طباد اهلل، ومحاولة إيفام وتضؾقؾ وإضرار وتدلقس-

التل  ,كؿا ادطك,ويؽػل الؾبقب إشارة أن بدايتف كذب، وسبب مراجعاتف 

كسبفا إلك شقخ إزهر مؽذوبة طؾقف، أو مشؽقك يف كسبتفا إلقف، واستدراكف 

 وتتبعف مشؽقك فقفا-

ا ٓ ، وكؿ«هنج البالغة»وكذلؽ كؼقٓتف واستشفاده بصقرة واضحة مـ 
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يخػك طؾك طاقؾ وٓ طؾك صالب ِطؾؿ ما فقف مـ كذب طؾك أمقر الؿممـقـ طؾل 

 ، وفقف ما فقف مـ التـاقضات وإشقاء الركقؽة-ڤ

ْقخ   (:36)ص« محؿقد الزطبل»لذا قال الش 

ْقخ محؿد محقل الديـ طبد» الحؿقد، فنكف لؿا  العجب كؾ العجب مـ الشَّ

لؿ يتعرض لؼضقة  ڤإلك طؾل « بالغةهنج ال»ساق حجج الؿتشؽؽقـ يف كسبة 

، فنذا صح السـد كظركا  ًٓ السـد أبًدا، مع أكف كان يـبغل أن يتعرض لفذه الؼضقة أوَّ

 اكتفك-«- إلك الؿتـ

، وقد وجدتف «الؿراجعات»وهـاك كتاب آخر قام مملػف بالرد طؾك كتاب 

الدامغات  الحجج»الحسقـ الؿقسقي، وقد سؿاه  قد فـَّد فقف ُشَبف الؿزطقم طبد

لؿملػف: أبل مريؿ بـ محؿد إطظؿل- وكؿا ذكر مملػف « لـؼد كتاب الؿراجعات

غالب الظـ أن الؿـاضرة بقـف وبقـ شقخ إزهر الذي يؿثؾ (: »7يف مؼدمتف )ص

 «-جاكب أهؾ السـة، أهنا مـاضرات مزطقمة غقر حؼقؼقة

حؿد ثؿ رأيت كتاًبا لؾدكتقر أحؿد م» (:0وقال يف مؼدمة الؽتاب )ص

كؼؾ فقف شقًئا مـ أققال « تعريػ بؿذهب الشقعة اإلمامقة»الرتكؿاين بعـقان: 

ورد طؾقفا، وقد أفدت مـف، وكان فقؿا قالف لبقان كذب « الؿراجعات»صاحب 

 (-99,155هذه الؿـاضرات وتزيقػفا )ص

ومـ أجؾ ذلؽ اهتؿؿت بالتعؾقؼ والرد طؾك هذا الؽتاب، » (:8وقال )ص

بؼـل إلك ذلؽ، سقى ما مر ذكره يف كتاب الدكتقر أحؿد مع أين لؿ أجد مـ س
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ا، وما قرأتف يف  ِعقَػة »محؿد الرتكؿاين، وهق قؾقؾ جدًّ سؾسؾة إحاديث الضَّ

( لؾشقخ الؿحدث محؿد كاصر الديـ إلباين بلكف رد 2.297« )والؿقضقطة

(، وقد ُسررت 4975 ,4881ضؿـ إحاديث )« الؿراجعات»طؾك أحاديث 

 «-ا---بف كثقرً 

ومـ أطظؿ كتبفؿ التل يعتؿدوهنا، وهق لؽبقر » (:13- 11وقال )ص

ون  محدثقفؿ وإمامفؿ محؿد بـ يعؼقب الؽؾقـل، ويؾؼبقكف ثؼة اإلسالم، ويعدُّ

كتابف مـ إصقل إربعة طـدهؿ، وزطؿ مملػف أكف طرض كتابف طؾك اإلمام 

هق طـدهؿ وصدقف إمامفؿ الؿزطقم الؿقهقم، و ,سػرائف ةبقاسط,الؿفدي 

طـد أهؾ السـة، بؾ أكثر مـ ذلؽ، فؼد صرح « صحقح البخاري»بؿـزلة 

س، يف كتب 76الؿقسقي يف كتابف )ص ( بلن كتاب الؽؾقـل هذا كتاب مؼدَّ

لؾُؽؾقـل هذا: صعـُف « الؽايف»أخرى ٕئؿتف--- ومـ إمقر الؿـؽرة يف كتاب 

« الحجة»يف كتاب  بالصحابة، وتؽػقره لفؿ يف روايات مؽذوبة، مثؾ ما رواه

(1.425-) 

( طـ حـان طـ أبقف طـ أبل جعػر 252)ص« روضة الؽايف»وروي يف كتاب 

 ؿان وأبق ذر(- اكتفك-إٓ ثالثة: هؿ الؿؼداد وسؾ ملسو هيلع هللا ىلصقال: )ارتد الـاس بعد الـبل 

وغقر ذلؽ مـ الروايات الؿؽذوبة وإمقر الؿـؽرة، وإحاديث  قؾت:

ِعقَػة الؿقضقطة، والغؾق يف إئؿة، والطعـ والسب يف الصحابة، ورواية  الضَّ

 «-لتؾؽ الروايات الؿقضقطة والؿؽذوبة التل ٓ يشؽ طاقؾ ببطالهنا
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قْخ مشفقر يف كتابف   (:360-360/ص1)ج« كتب حذر مـفا العؾؿاء»ذكره الش 

 لعبد الحسقـ شرف الديـ الؿقسقي:« أبق هريرة»كتاب »

شقعل الؿعبد لغقر اهلل، وهق لفذا ال« أبق هريرة»مـ أكتـ الؽتب كتاب 

الحسقـ شرف الديـ، أصدر هذا الؽتاب لقؽسب بف شعبقة لدى شباب  طبد

ا لتاريخفؿ وديـفؿ، فاستظرفقا كؾ تشؽقؽ يف حديث بافرتسفؿ كقد أورو

، وكسقا أن ما تؼقم بف الحجة إكؿا طؾك حػظف ضؿاكة مـ اهلل، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ة، فؽان مؿا دلس بف طؾك أفؽار الؿسؾؿقـ وضؿاكة اهلل الؽقكقة إحدى ســف الثابت

 «-سرد أحاديث طـ أبل هريرة ٓ يؼرها العؼؾ فقؿا يزطؿ---

 

* * *
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 : اىؼ٘ذ

 (1)اهلل اىٓي٘و اىفضٗض نب ـتس اهلل ـتس أةٔ ـتس

ْقخ إَْلَباكِل يف  ِعقَػة»ذكره الشَّ يف ثـايا  (3911) (384.ص8)ج« الضَّ

رواه الحارث «- ل الػجر، فنن فقفؿا الرغائبطؾقؽؿ بركعت»تعؾقؼف طؾك حديث: 

جزء فقف أحاديث طقالل مستخرجة مـ مسـد »كؿا يف « مسـده»بـ أبل أسامة يف 

 (-213.1« )الحارث

ا، وفقف طبد اهلل، قال البخاري:  الحؽؿ وهق ابـ طبد وهذا سـد َضعقػ جدًّ

« الثؼات» ويعؾك بـ طباد ضعػف الدارقطـل، وذكره ابـ حبان يف«- مـؽر الحديث»

(9.291-) 

 وروي مـ حديث ابـ طؿر، ولف طـف صرق-

 وٓ يصح مـفا صريؼ- قؾت:

ْقخ أحؿد شاكر  قال األَْلَباكِل: فؼال يف تعؾقؼف  $ومع هذا فؼد تساهؾ الشَّ

 «!إسـاده صحقح(: »7.291« )الؿسـد»طؾك 

                                           

، أستاذ السـة «طقالل الحارث»، الؿعؾؼ طؾك أبق طبد اهلل طبد العزيز بـ طبد اهلل الفؾقؾ (1)

 وطؾقمفا، وكقؾ جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة لؾؿقارد البشرية-
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ْقخ طؾك  .(30)ص« طقالل الحارث»واغتر بف الؿعؾؼ طؾك  ثؿ تؽؾؿ الشَّ

فؾؿ أجد لف ترجؿة إٓ يف »مقثًؼا، ولؿا جاء إلك الراوي الؿجفقل قال:  رجالف

 «-فقف جفالة»( قال: 47« )التعجقؾ»

وهذا مـ غرائبف، فنن الحديث جاء مـ صرق ثالثة أخرى طـ  قال األَْلَباكِل:

 ابـ طؿر، ومـ حديث أبل هريرة أيًضا.

 

* * *
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 (1)ؽفص أخٍس اىفحٍاِن اىتٓأُي

ِعقَػة»يف  $ْقخ األَْلَباكِل ذكره الش    (3213) (02-11/ص1)ج« الض 

 «.يف الخقؾ السائؿة يف كؾ فرس ديـار»طـد تعؾقؼف طؾك حديث: 

 (-4.119(، والبقفؼل )214وهق حديث باصؾ- أخرجف الدارقطـل )ص

 «-الؾسان»و« الؿقزان»وفقف جؿع مـ الضعػاء، وقد ترجؿقا يف 

سؾؿ يف لقس طؾك الؿُ » :ملسو هيلع هللا ىلصقم ققلف والحديث مع ضعػف الشديد يخالػ طؿ

- أخرجف الستة والدارقطـل والبقفؼل وأحؿد طـ أبل هريرة، «ةٌ قَ دَ ف َص ِس رَ ه وال يف فَ بدِ طَ 

 «-حديث حسـ صحقح والعؿؾ طؾقف طـد أهؾ العؾؿ(: »1.123وقال الرتمذي )

 -«رطْ ة الػِ قَ َد قؼ َص قِ يف الر    أن  إال  » ويف رواية لؿسؾؿ والدارقطـل:

 ـُت قـ بِ عِ ربَ ؾ يف أَ ة إبِ ؿَ ائِ َس  ؾِّ يف كُ » :ملسو هيلع هللا ىلصمػفقم ققلف  -أيًضا-لػ ويخا

 فؾؿ يذكر سائؿة الخقؾ-« اإلرواء»الحديث، وهق مخرج يف  «قن...َلبُ 

                                           

، م( 1974 , 1892هـ. 1394 - 1315) ضػر أحؿد بـ لطقػ أحؿد طثؿاين التفاكقي (1)

ققاطد يف »باكستان(- مـ آثاره: ) أشرف آباد ، وتقيف يفالديقبـد ولد يف ،يهـد شاطرو كاتب

الرتغقب »، وترجؿة «تؾخقص البقان يف التػسقر»، و«إطالء الســ»و« طؾقم الحديث

معجؿ البابطقـ لشعراء العربقة »اكظر: «- الدر الؿـضقد يف التصقف»إلك إردية، و« والرتهقب

 «-كقـ التاسع طشر والعشريـيف الؼر

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%86%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1


 
ث»يف  452

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 (:11)ص $وقال 

مـ تعصب الؽقثري البالغ وتغققره لؾحؼائؼ أكف أورد الحديث يف  تـبقف:

ا بف ٕبل حـق182,183)ص« الـؽت الطريػة» ػة يف إيجابف الزكاة طؾك ( محتجًّ

الخقؾ السائؿة، غقر مؽرتث بتضعقػ الدارقطـل لغقرك بـ الخضرم، بؾ ركب 

ومـ البعقد طؾك مثؾ أبل يقسػ يف فؼفف وديـف ويؼظتف وإمامتف أن »رأسف فؼال: 

 «!يروي طؿـ هق غقر ثؼة

ومع أن أبا يقسػ كػسف متؽؾؿ فقف طـد الؿحدثقـ  (:02قال األَْلَباكِل )ص

فؾق سؾؿـا أكف ثؼة، فؿعـك صـقع الؽقثري هذا أن كؾ  ,أكػ الؽقثري رغؿ,

شققخ أبل يقسػ ثؼات! وهذا ما ٓ يؼقلف طالؿ مـصػ حتك يف شققخ إمام أبل 

 يقسػ، وأطـل بف أبا حـقػة-

إطالء »قد صرح بذلؽ متعصب آخر مـ حـػقة العصر يف مؼدمة كتابف كعؿ، 

فسردت فقف أسؿاء « شرح الطحاوية»فرددت طؾقف يف مؼدمتل لتخريج « الســ

كػسف يف كتابف  طديد مـ شققخ أبل حـقػة ضعػفؿ أبل الؿميد الخقارزمل الحـػل

، وفقفؿ غقر واحد مـ الؿتفؿقـ، وقد تجاهؾ مـ دون «مساكقد أبل حـقػة»

 غقرك مـ الضعػاء الذيـ أشار إلقفؿ الدارقطـل- اكتفك-

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

قْخ ضػر أحؿد العثؿاين التفاكقي يف مملػاتف:الردود التل   تـاولت الرد طؾك الش 

ْقخ صالح الديـ مؼبقل « كؼض ققاطد يف طؾقم الحديث» , اطتـك بف الشَّ
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أحؿد، ط: غراس، تتبع فقف مخالػات الؿملػ لؾؼقاطد وكؼضفا وكشػ طـ 

 أمقر وسبب تللقػف ومـفجف كؿا يف مؼدمتف-

 ، ط: الؿؽتب اإلسالمل-$لأللباين « يةشرح العؼقدة الطحاو»مؼدمة  ,

ْقخ طؾك الحـػل الؿتعصب:  وكـؼؾ بعض الػقائد مـ رد الش 

(: بؾ ماذا يؼقل هذا 41)ص« الطحاوية»قال إَْلَباكِل يف مؼدمة  ,1

تحت « مؼدمة إطالء الســ»الؿتعصب الجائر الجاين طؾك كػسف فقؿا جاء يف 

 وتؽؾػ الجقاب طـفا-« ذكر بعض الؿغامز يف الصحقحقـ»طـقان 

والغرض مـ إيراد هذا هـا أن يعؾؿ الؼارئ الؽريؿ أن هذه الؿؼدمة قام  ,2

 طؾك صبعفا والتعؾقؼ طؾقفا الؿتعصب الجائر-

(: لؼد أراد هذا الؿتعصب أن يظفركا أمام الـاس بؿظفر 42)ص ,3

، فنذا بالحؼائؼ تشفد أكف هق «مسؾؿ»وكذا « صحقح البخاري»الطاطـقـ يف 

 «-مـ حػر بئًرا ٕخقف وقع فقف»طـ، مصداًقا لؾؿثؾ السائر: الطا

وإن مبؾغ تعصب هذا الحـػل تبًعا لشققخف إحـاف طؾك أهؾ  ,4

الحديث طامة، والبخاري ومسؾؿ خاصة، ٓ يعؾؿفا إٓ مـ تتبع مملػاهتؿ أو 

 تعؾقؼاهتؿ طؾك غقرها-

 (: ومـ ذلؽ إشارتف إلك أن الحـػقة مجتفدون يف43وقال )ص ,5

مخالػتفؿ ٕئؿة الحديث يف أصقلفؿ، فؿفؿا خالػقهؿ يف شلء مـ ققاطدهؿ 
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بلن لؾحـػقة يف « إطالء الســ»( يف 46فال َلقم طؾقفؿ يف ذلؽ، وصرح )ص

! ًٓ ًٓ كؿا أن لؾؿحدثقـ أصق  الحديث أصق

ا لق أكف ألحؼ هبذا آسؿ » :$قال األَْلَباكِل  وكؿ كان يؽقن صريًػا جدًّ

لقؽقن طـقاًكا صادًقا طـ مضؿقن الؽتاب « ؾك مذهب الحـػقةط»الجديد ققلف: 

وحؼقؼتف، فنكف يف القاقع قد اشتؿؾ طؾك ققاطد كثقرة لفؿ خالػقا فقفا جؿاهقر 

 «-طؾؿاء الحديث قديًؿا وحديًثا

يزيد طؾك مملػف « إطالء الســ»وٓ شؽ أن الؿعؾؼ طؾك مؼدمة  قؾت:

قْ  الػتاح أبق غدة الحـػل الحؾبل-  خ طبدطداوة وبغًضا وحؼًدا وطصبقة، وهق الشَّ

 (-49,55اكظر )ص

ا طؾك كتاب  , لؾشقخ « إطالء الســ»كتب العالمة إرشاد الحؼ إثري ردًّ

ضػر أحؿد التفاكقي، وهل طبارة طـ تعؼبات طؾك مباحث أصقلقة يف 

 «-إطالء الســ يف الؿقزان»وسؿاه « الؿصطؾح

 

* * *
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ذ ري٘و اىٍ٘ط ْ٘
َّ
 (1)اىؼ

ْقخ األَْلَباكِل  ذكره ِعقَػة»يف  $الش    :(3238) (30/ص1)ج« الض 

يف «- الضعػاء والؿجروحقـ»يف أثـاء تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف ابـ حبان يف 

ترجؿة محؿد بـ الحجاج الؿصػر طـ خذام بـ يحقك طـ مؽحقل طـ واثؾة بـ 

فقفا إلك صاحب إن هلل يف كؾ يقم ثالث مئة وستقـ كظرة، ٓ يـظر »إسؼع مرفقًطا: 

 «-الشاه- يعـل: الشطركج

محؿد بـ الحجاج الؿصػر تركف أحؿد « مقضقع» :$قال األَْلَباكِل 

والحديث أورده ابـ الجقزي يف  (-3894وغقره، ولف حديث مقضقع برقؿ )

 «-ٓ أصؾ لف»( مـ صريؼ ابـ حبان وقال: 2.297.1354« )العؾؾ الؿتـاهقة»

ك لؿ أجد لف ذكًرا يف شلء مـ كتب خذام بـ يحق ثؿ إن شقخ الؿصػر:

وٓ ابـ حبان يف « اإلكؿال»الرجال التل طـدي، ولؿ يذكره ابـ ماكقٓ يف 

 ، فتعصقب الجـاية بالراوي طـف فقف كظر- واهلل أطؾؿ-«الثؼات»

قال الدارقطـل يف هامش » قد قال: (0)«العؾؾ»ثؿ رأيت الؿعؾؼ طؾك 

 واهلل أطؾؿ- اكتفك- «ال أطرف خذام هذا«: الؿجروحقـ»

                                           

وسط (يف قضاء زحؾة مؽسة ( يف بؾدة1941خؾقؾ ـب محقل الديـ الؿقس، ولد يف طام ) (1) - )البؼاع ٕا

 (، وممسس )أزهر البؼاع( أكرب ممسسة طؾؿقة شرطقة يف لبـان-1985مػتل محافظة البؼاع مـذ طام )

، صبعة: دار الؽتب العؾؿقة، سـة $ٓبـ الجقزي « العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة» (2)

 خ خؾقؾ الؿقس-(، تحؼقؼ الشق1983)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%AD%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
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ٗق خعَ ران 
ِّ
ذ اىفالٌث/صس ْ٘

َّ
 (1)$اىؼ

ْقخ األَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الش  يف  :(3113) (026/ص1)ج« الض 

طـ  (3.255(، والبقفؼل )296.2أثـاء تعؾقؼف طؾك حديث رواه ابـ طدي )

اهلل إكصاري طـ كافع طـ ابـ طؿر مرفقًطا  القلقد بـ مسؾؿ طـ طقسك بـ طبد

كان إذا دكا مـ مـربه يقم الجؿعة سؾَّؿ طؾك مـ طـده مـ الجؾقس، فنذا »ال: ق

 «-صعد الؿـرب استؼبؾ الـاس بقجفف ثؿ سؾؿ

اهلل إكصاري، قال ابـ طدي:  تػرد بف طقسك بـ طبد» :$قال البقفؼل 

 «-طامة ما يرويف ٓ يتابع طؾقف

                                           

محؿد صديؼ خان بـ حسـ بـ طؾل ابـ ُلْطػ اهلل الحسقـل البخاري الؼـقجل، أبق الطّقب:  (1)

مـ رجال الـفضة اإلسالمقة الؿجدديـ- ولد وكشل يف قـقج )بالفـد( وتعؾؿ يف دهؾل- وسافر 

حال يف إلك هبقپال صؾًبا لؾؿعقشة، فػاز بثروة وافرة، قال يف ترجؿة كػسف: )ألؼك طصا الرت

محروسة هبقپال، فلقام هبا وتقصـ وتؿقل، واستقزر وكاب، وألػ وصـػ( وتزوج بؿؾؽة 

هبقيال، ولؼب بـقاب طالل الجاه أمقر الؿؾؽ هبادر- لف كقػ وستقن مصـًػا بالعربقة والػارسقة 

أبجد »و« ط ,حسـ إسقة يف ما ثبت طـ اهلل ورسقلف يف الـسقة »والفـدسقة- مـفا بالعربقة: 

 ,لػ الؼؿاط »طشرة أجزاء، يف التػسقر، و« ط ,فتح البقان يف مؼاصد الؼرآن »و« ط ,لعؾقم ا

يف الحديث، « ط ,طقن الباري »و« ط ,حصقل الؿلمقل مـ طؾؿ إصقل »يف الؾغة، و« ط

 «-ط –العربة مؿا جاء يف الغزو والشفادة والفجرة »و« ط ,العؾؿ الخػاق مـ طؾؿ آشتؼاق »و

 (-1252، 2.1251« )معجؿ الؿطبقطات العربقة»(، و6.167« )مإطال»اكظر: 
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 «-تػرد بف القلقد» «:األوسط»وقال الطبراين يف 

ومؿا ضعقػ، تػرد بف القلقد وهق يدلس تدلقس التسقية،  :$لَْباكِل قال األَ 

فنكف جزم  ،«الؿقطظة الحسـة»تؼدم تعؾؿ خطل العالمة صديؼ حسـ خان يف كتابف 

 بـسبة ما تضؿـف الحديث مـ شرطقة تسؾقؿ الخطقب طؾك الحاضريـ لديف ثؿ 

 قسف طؾك تسؾقؿف طـد جؾ ملسو هيلع هللا ىلص، وإكؿا صح طـف ,أيًضا,إذا صعد الؿـرب سؾؿ 

« الصحقحة»الؿـرب، وذلؽ بؿجؿقع صرقف وطؿؾ الخؾػاء بف مـ طـده، كؿا بقـتف يف 

 « قبة الـافعةـإج»ل ـالتـل رسـل فـذا الخطـؾك هـل طـر تعؾقؼـ(، واكظ2576)

 (- اكتفك-55)ص

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ث صديؼ حسـ خان الَؼـُّقجل  يف  ترجؿ لـػسف $إمقر العالِؿ الؿحدِّ

طدد مـ كتبف، وأفردت حقلف كتب ودراسات جامعقة، وٓ تؽاد تجد فـًّا إٓ ولف 

 أثٌر جؿقؾ فقف، وجفقده يف خدمة السـة والحديث والؼرآن-

 مصادر ترجؿتف:

 لملقسل-« جالء العقـقـ» ,

 ٕبل الخقر العطار-« الـػح الؿسؽل»و ,

 «-كزهة الخقاصر»و ,

 لؾـقشفروي-« فـدتراجؿ طؾؿاء أهؾ الحديث يف ال» ,

 وغقرها مـ الدراسات الجامعقة-
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 (1)ظ٘س نرسوي خعَ

ْقخ إَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الشَّ يف  (4237) (242.ص9)ج« الضَّ

مـ صريؼ ابـ « ســف»والبقفؼل يف « مسـده»تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف البزار يف 

طـ ابـ طؿر  اهلل طـ كافع طدي، مـ صريؼ القلقد بـ مسؾؿ طـ طقسك بـ طبد

 «-كان ربؿا يضع يده طؾك لحقتف يف الصالة مـ غقر طبث»مرفقًطا قال: 

اهلل بـ الحؽؿ بـ  طؾتف طقسك بـ طبد« إسـاد ضعقػ» :$قال األَْلَباكِل 

مـ صريؼ « مسـده»الـعؿان بـ بشقر وهق ضعقػ، وأخرجف أبق يعؾك يف 

كان »بؾػظ:  السالم طـ يزيد الدآين طـ الحسـ مرفقًطا مختصًرا طبد

 «-يؿس لحقتف يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

وهذا مرسؾ ضعقػ، الحسـ هق البصري ومراسقؾف » :$قال األَْلَباكِل 

 «-كالريح

صدوق »ويزيد الدآين يؽـك أبا خالد، وهق بؽـقتف أشفر، قال الحافظ: 

 «-يخطئ كثقًرا وكان يدلس

                                           

سقد كسروي حسـ، كاتب إسالمل ومعرب، لف العديد مـ الؿملػات غقر الؿسبققة يف مجالفا،  (1)

حؼؼ العديد مـ كتب الرتاث اإلسالمل، مـفا ما هق يف مجال  مـفا: طدة مقسقطات ديـقة-

 .يخ والتعبقر والؿعارف العامةالحديث والتػسقر والسقر والرتاجؿ والتار



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 461

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 ( طؾك ققلف:0/82« )مجؿع الزوائد»فؿـ الغرائب اقتصار الفقثؿل يف 

 «-وهق مرسؾ»

( ثؿ قؾد هذا الؿعؾؼ طؾك 2/10« )أبل يعؾك»وقؾده الؿعؾؼ طؾك 

 اكتفك- (، وزاد ضغًثا طؾك إبالة.1/132) (1)«الؿؼصد العؾل»

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

وجد تؼؾقده لؾؿعؾؼ « الؿؼصد العؾل»ومـ تتبع أغؾب أققال الؿعؾؼ طؾك »

 «-مسـد أبل يعؾك»طؾك 

 الؿثال الذي مر معـا- :ومثالف

طـد تعؾقؼف طؾك الحديث رقؿ « الصحقحة»يف ققل إَْلَباكِل  ومـف:

« الؿؼصد العؾل»وقؾده يف التصحقح الؿعؾؼ طؾك  (:1251.ص6( )ج2995)

عة! ولذلؽ 3/308-331) (، وهق مؿـ ال طؾؿ طـده، بؾ هق لف يف الغالب إم 

 فؼد أطجبـل مـف أكف لؿ يؼؾده يف الققػ!

 (3417طـد تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ )« الصحقحة»يف  $إلباين ققل 

إن الذي يشرب يف إكاء الذهب والػضة إكؿا يجرجر يف بطـف (: »1237.ص7)ج

 «-كار جفـؿ إٓ أن يتقب

 «!الؿؼصد العؾل»الؿعؾؼ طؾك » وقؾده يف هذا الخطل مـ االقتصار:

                                           

، $لعؾل بـ أبل بؽر الفقثؿل كقر الديـ « الؿؼصد العؾل يف زوائد أبل يعؾك الؿقصؾل» (1)

 .(، تحؼقؼ سقد كسروي حسـ2559صبعة: دار الؽتب العؾؿقة، سـة )
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 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

معرفة بلصقل التحؼقؼ والتخريج، والرجؾ السقد كسروي لقس لف أدكك 

مـ تؽؾؿ »لقس مـ أهؾ الصـعة، وصبعاتف صبعات تجارية، ويـطبؼ طؾقف الؿثؾ: 

حقث يغؾب طؾك صبعاتف التصحقػ الؽثقر وإخطاء « يف غقر فـِّف أتك بالعجائب

العؾؿقة، وآتؽال والتؼؾقد يف الـؼؾ دون تؿحقص وتدققؼ، والؿعصقم مـ 

 طصؿف اهلل-

 

* * *
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ذ اىفالٌث/ـتس اهلل نب زٗس آل ٌدٍٔد ْ٘
َّ
  اىؼ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ْقخ إَْلَباكِل  ِعقَػة»يف  $ذكره الشَّ طـد تعؾقؼف طؾك  (319.ص9)ج« الضَّ

الرزاق: ثـا معؿر طـ  (: ثـا طبد3.296( أخرجف أحؿد )4334حديث برقؿ )

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: لؿا مر رسقل اهلل بـ طثؿان بـ خثقؿ طـ أبل الزبقر طـ جابر طبد

ٓ تسللقا أيات، فؼد سللفا ققم صالح فؽاكت )يعـل الـاقة( ترد »بالِحْجر قال: 

مـ هذا الَػجِّ وتصدر مـ هذا الػج، فعتقا طـ أمر رهبؿ فعؼروها، وكاكت تشرب 

 «-ماءهؿ يقًما---

إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات رجال مسؾؿ غقر أن أبا  :$قال األَْلَباكِل 

زبقر مدلس، وقد طـعـف، ومعؾقم أن الؿدلس ٓ يؼبؾ حديثف إذا لؿ يصرح ال

« صحقحف»بالتحديث، كؿا هق القاقع هـا، ومع أن الحديث لؿ يخرجف مسؾؿ يف 

( فؼد قال الذهبل يف ترجؿة 2.227وهق طؾك شرصف كؿا قال الحافظ ابـ كثقر )

ح فقفا أبق الزبقر طدة أحاديث مؿا لؿ يقض« صحقح مسؾؿ»ويف »أبل الزبقر هذا: 

 «-السؿاع طـ جابر، وٓ هل مـ صريؼ الؾقث طـف، فػل الؼؾب مـفا شلء
                                           

حقصة بـل  طبد اهلل بـ زيد بـ طبد اهلل بـ محؿد آل محؿقد الحسـل الفاشؿل، ولد يف (1)

 «-َحَجر ثؿقد لقس ِحجًرا محجقًرا»هـ، لف رسالة بعـقان: 1327طام  تؿقؿ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%88%D8%B7%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%85
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ثؿ ساق بعضفا، فؽقػ ٓ يؽقن يف الـػس شلء مـ أحاديثف التل لؿ 

 كفذا؟!« صحقح مسؾؿ»يتحؼؼ فقفا الشرط الذي ذكره وهل لقست يف 

ويف (، 6.194ثؿ الحديث أورده الفقثؿل يف غزوة تبقك بؾػظ البزار )

« إوسط»رواه البزار والطرباين يف »( بؾػظ الطرباين وقال: 7.38التػسقر )

 «-وأحؿد بـحقه ورجال أحؿد رجال الصحقح

وكثقر مـ الـاس يتقهؿقن مـ مثؾ هذا التعبقر الذي يطؾؼف  قال األَْلَباكِل:

« صحقح اإلسـاد»الفقثؿل كثقًرا طؾك كثقر مـ إحاديث أكف يف معـك ققلف: 

أحد أفاضؾ كذلؽ، كؿا شرحتف يف غقر هذا الؿؽان، وهذا ما وقع فقف ولقس 

« َحَجر ثؿقد لقس ِحجًرا محجقًرا»الؿملػقـ يف العصر الحاضر يف رسالتف 

 اكتفك- («.6)ص

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

ْقخ إلباين  لؾػائدة: : $وكبَّف طؾك ذلؽ، ققل الفقثؿل  $فؼد ذكر الشَّ

« تؿام الؿـة»ٓ يؾزم مـف الصحة إٓ بشروط يف  «رجالف رجال الصحقح»

 (-26,27)ص

وقد تتبع الدكتقر الػاضؾ.طبد الرحؿـ محؿد شريػ الؿدرس يف كؾقة 

إحاديث التل قال طـفا الحافظ الفقثؿل يف »جامعة قطر يف كتابف بالشريعة 

مـ  ،يف كتاب اإليؿان ،جؿًعا ودراسة« رجالف رجال الصحقح«: »مجؿع الزوائد»

 -ولف إلك آخر باب يف طظؿة اهلل أ
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,151قال الدكتقر الػاضؾ يف بقان أهؿقة الؿقضقع وسبب اختقاره )ص

ترجع أهؿقة الدراسة: إلك أن هذا الؿصطؾح الذي استخدمف (: »--- 152

وأكثر مـف يف كتابف قد ُيػفؿ مـف أكف تصحقح لؾسـد، وهذا  $الحافظ الفقثؿل 

 «-ا الؿصطؾح يف كتابفطؾك خالف ما وجدتف مـ تتبعل لفذ

كثقر مـ صؾبة العؾؿ مؿـ يشتغؾقن بتخريج إحاديث يؼرون  وأيًضا:

رجالف رجال »صحة الحديث استـاًدا مـفؿ طؾك ققل الحافظ الفقثؿل: 

، وكذلؽ قد يظـ غقر الؿؿارس بعؾؿ الحديث أن هذا الؼقل مـ «الصحقح

 أحدهؿا احتجاًجا- الفقثؿل يعـل أن رجال اإلسـاد قد أخرج لفؿ الشقخان أو

أطؿ مـ « رجالف رجال الصحقح» والذي ضفر لل أن ققل الحافظ الفقثؿل:

ًجا لف يف  أو أحدهؿا احتجاًجا أو متابعة، لذا « الصحقح»أن يؽقن الراوي مخرَّ

مجؿع الزوائد »يف كتابف « رجالف رجال الصحقح»تتبعت ققل الحافظ الفقثؿل: 

لكؿقذج يؿؽـ مـ خاللفا لػت كظر طؾك شريحة صغقرة، ك« ومـبع الػقائد

الباحثقـ وصالب العؾؿ طؾك الؿدلقل الحؼقؼل لفذه العبارة، دون إفراط أو 

 «-تػريط---

 

* * *
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 (1)$ٌصػفٕ اىضركا /األظتاذ اىفاطو

ِعقَػة»يف  $إلباين  ذكره الشقُخ  طـد تعؾقؼف طؾك  (457.ص9ج) «الضَّ

ؼاتؾ بـ سؾقؿان طـ طؿرو بـ يؾؿل طـ مُ أخرجف الدَّ  :(4414)حديث برقؿ 

ًٓ  اهللُ  ما أحؾَّ » مرفقًطا: :شعقب طـ أبقف طـ جده وٓ  ،مـ الـؽاحإلقف  أحب حال

ًٓ  أحؾَّ   «- أكره إلقف مـ الطالقحال

 ،آفتف مؼاتؾ بـ سؾقؿان وهق البؾخل الؿػسر« مقضقع» :$قال األلباين 

 «-كذاب :ع وغقرهقكقال و»: «الضعػاء»يف  قال الذهبل

                                           

حؾب مـ سقريا، كشل يف هـ( يف مديـة  1322مصطػك بـ أحؿد بـ محؿد الزرقا، ولد سـة ) (1)

أسرة طؾؿقة، فؽان أبقه وجده مـ العؾؿاء بالػؼف والؼائؿقـ بالتدريس واإلفتاء يف حؾب، وقد 

طؿؾ يف مجال الؿحاماة طشر سـقات، وخاللفا حاز دبؾقم  .حؼؼ فقؿا بعد شفرة طالؿقة

 الشرطقة اإلسالمقة مـ كؾقة الحؼقق بجامعة فماد إول )جامعة الؼاهرة حالًقا(-

أحؽام الؿرأة »، «فؼف الؿعاوضات»، «شرح الؼاكقن السقري»، «السؾسؾة الػؼفقة»مـ مملػاتف: 

 «-يف الػؼف اإلسالمل

 هـ(-1425تقيف سـة )

طؾؿاء »م( مجد أحؿد مؽل، 1999)دار الؼؾؿ بدمشؼ « تؼديؿ فتاوى مصطػك الزرقا»اكظر: 

 -)الجزء الثاين( محؿد الؿجذوب« ومػؽرون طرفتفؿ

سؾسؾة «- »مـ الؿؾػؼقـ الذيـ يلخذون مـ كؾ مذهب»لف قال طـف الشقخ إلباين:  والؿرتَجؿ

 (، وجف )أ(-351الشريط )« الفدى والـقر
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 «-كذبقه وهجروه ورمل بالتجسقؿ» :«التؼريب»يف  الحافظقال 

 :فائدة

اب هذا وهذا الحديث مـ إحاديث التل يؾفج هبا كثقر مـ كتَّ  :قال األلباين

ا مـفؿ تجاوبً  ،العصر الذيـ يؽادون يطبؼقن طؾك الؿقؾ إلك تحريؿ الطالق إٓ لضرورة

سالمفؿ نؿ وجفؾفؿ بإلك رغبات بعض الحؽام الذيـ يتلثرون بسبب ضعػ إيؿاهن

ا مـفا وخصقًص  ،بالحؿالت التل يقجففا الؽػار طؾك الديـ اإلسالمل وتشريعاتف

فقشرطقن مـ طـد أكػسفؿ ققاكقـ تؿـع مـ إيؼاع الطالق إٓ بؼققد وشروط  ،الطالق

مع طؾؿفؿ بلن بعض الدول الؽافرة قد رجعت  ،ما أكزل اهلل هبا مـ سؾطان ،ابتدطقها

وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ :ا لؼقلف تعالكمصداقً  ،الطالق بقـفؿمضطرة إلك تشريع 

 -[23]فصؾت:  ﴾ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئىئ

تاهلل إهنا إلحدى الؽرب أن يؽػر بعض الؿسؾؿقـ بشريعتفؿ بتلثقر الؽػار طؾقفؿ 

 -فؿ بؿا كػر بف أولئؽا لصالحن يممـ بعض همٓء ولق اتباطً أو ،وتضؾقؾفؿ إياهؿ

وهذا الحديث مـ األحاديث التل كان األستاذ الػاضؾ مصطػك  :قال األلباين

 -اكتفك -(م10/3/20= ىه12/6/01)ا تخريجفا لف بتاريخ راغبً  الزرقا قدمفا إلل  

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

 :(أ)جف (، و351)الشريط « سؾسؾة الفدى والـقر»يف  إلباينسئؾ الشقخ 

 ؟مـ تعرف مـ العؾؿاء الؿجتفديـ الػؼفاء يف هذا الزمان

ن كان إو ،يجتفد وٓ يؼؾد ,حػظف اهلل تعالك,الشقخ ابـ باز  :$فؼال 
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فاضؾ طؾؿاء السعقدية أففق مـ  ،وكذلؽ الشقخ ابـ طثقؿقـ ،حـبؾل الؿذهب

لك إدلة الثابتة مـ إذا تبقـت لفؿ الحؼقؼة بالرجقع إالذيـ كظـ فقفؿ أهنؿ 

 ---بؾ يتبعقن الدلقؾ ،هنؿ ٓ يجؿدون طؾك الؿذهبأؽتاب والسـة ال

ًٓ أؼ مـ يؾػِّ  ,أيًضا, وهـاك كؿا يػعؾ هذا  ،ققال العؾؿاءأ مـ ققا

وكذلؽ مصطػك الزرقا  --با يف البـقكالرِّ  ؾِّ فتك بحِ أالطـطاوي الؿصري الذي 

 !!ؼقـ الذيـ يلخذون مـ كؾ مذهبوالؼرضاوي وغقرهؿ مـ الؿؾػِّ 

 :(321)شريط  «الفدى والـقر سؾسؾة»ا مـ يًض أو

 -الشقخ مصطػك الزرقا :السائؾ

 -آه :األلباين

 ؟مـ الؿجتفديـ هؾ يعدُّ  :السائؾ

 -مثالفأهذا مـ همٓء الـؿط الغزالل والؼرضاوي و !اأبدً  :األلباين

 ؟سـتفؿ أهؾ تؾػقؼ وٓ أيش :السائؾ

 -كعؿ ،تؾػقؼ :األلباين

 -تؾػقؼ :السائؾ

 -اكتفك -لؾدلقؾ اباطً ٓء يلخذون مـ كؾ مذهب ولقس اتِّ هم :األلباين

 «معجؿ الؿملػقـ الؿعاصريـ»كتابف قال الدكتقر محؿد خقر رمضان يف 
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 :(772.ص2ج) (م)حرف 

 (-م 1999هـ  1425 :ت) مصطػك أحؿد الزرقا»

 ،مات يف الرياض ،مـ حؾب ،قتصاد اإلسالملفؼقف مجتفد خبقر يف آ

 :ضفر لف يف سـة وفاتف

 ،ويقسػ الؼرضاوي ،محؿد أحؿد مؽل« فتاوى مصطػك الزرقا» ,

 -اكتفك« ـه 1425 ،دار الؼؾؿ ,دمشؼ 

 

* * *
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 /اىؼ٘ذ اىفالٌث اىٍدسث اىفاطو

 
ُ
ِّ٘ ظفس آل خ  (1)خفؾّ اهلل س ٍ

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  يف  (4545) (48.ص15ج) «الضَّ

يف  ابـ أبل طاصؿ(، و1.48) «الضعػاء»يف  طؾك حديث رواه العؼقؾل تعؾقؼف

طـ حسقـ بـ ققس طـ طؽرمة طـ ابـ طباس  (2.126.1462) «السـة»

                                           

هـ( يف مديـة الطائػ، 1374سعد بـ طبد اهلل بـ طبد العزيز الحؿقِّد، أبق طبد اهلل، ولد سـة ) (1)

سالمقة مؿثؾة يف كؾقة أصقل الديـ كشل يف دار دياكة، التحؼ بجامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإل

هـ، ثؿ سؿت هؿتف إلكؿال دراستف العؾقا فالتحؼ 1452قسؿ السـة وطؾقمفا، وتخرج مـفا طام 

هـ يف تحؼقؼ 1457هـ وحصؾ طؾك درجة الؿاجستقر طام 1453هبا يف كػس الجامعة طام 

« لؼسؿ الثاينا ,مختصر استدراك الحافظ الذهبل طؾك مستدرك أبل طبد اهلل الحاكؿ»كتاب 

سعقد بـ »هـ بعـقان 1458وهل مطبقطة، وأكؿؾ دراستف يف كػس التخصص لؾدكتقراه طام 

مـ أول التػسقر وفضائؾ الؼرآن إلك هناية تػسقر، طؿؾ « مـصقر وكتابف الســ دراسًة وتحؼقًؼا

سعقد هـ اكتؼؾ إلك جامعة الؿؾؽ 1459هـ، ويف طام 1453باحًثا قضائقًّا بقزارة العدل مـ طام 

هـ، وٓ يزال 1413محاضًرا بؽؾقة الرتبقة، ثؿ طقـ بعد ذلؽ أستاًذا مساطًدا يف كػس الؽؾقة طام 

 طؾك رأس العؿؾ-

رسالة طـ آداب الطعام يف »ٓبـ حجر، « شرح كخبة الػؽر»، «مـاهج الؿحدثقـ»مـ أطؿالف: 

ٓبـ دققؼ العقد، « اإللؿام»، تحؼقؼ كتاب «مسـد طبد اهلل بـ أبل أوىف»، تحؼقؼ «اإلسالم

« غرر الػقائد الؿجؿقطة فقؿا وقع يف صحقح مسؾؿ مـ إحاديث الؿؼطقطة»تحؼقؼ كتاب 

 لؾرشقد العطار-
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 طؾك طصابة ويف تؾؽ العصابة مـ هق أرضك هلل مـف مـ استعؿؾ رجاًل »: مرفقًطا

 «-فؼد خان اهلل ورسقلف وخان جؿاطة الؿسؾؿقـ

طؿر  ويروى مـ كالم ،ٓ يتابع طؾقف وٓ يعرف إٓ بف» :$قال العؼقؾل 

 «-بـ الخطاب

مرتوك الحديث ضعقػ » :وروى طـ أحؿد أكف قال يف حسقـ هذا

 «-لقس بشلء» :وطـ ابـ معقـ «-الحديث

 «-مرتوك» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ

 «-لؼبف حـش ،ضعػقه» :«الؿغـل»يف  وقال الذهبل

 «!صحقح اإلسـاد» :قال(، و4.92,93)أخرجف الحاكؿ  :ومـ صريؼف

فؾؿ كدر مققػف مـ هذا التصحقح « تؾخقص الذهبل» وسؼط الحديث مـ

 :(3.142) «الرتغقب»يف  ولذلؽ تعؼبف الؿـذري بؼقلف ،اخطل بقـً  وإن كان

 «-واهٍ  ،حسقـ هذا هق حـش»

طؾك  ثؿ رأيت يف تعؾقؼ الشقخ الػاضؾ سعد آل حؿقد :$قال األلباين 

يف  هذا الحديث بؽامؾف لقس :(2/0211) «مختصر استدراك الذهبل»

 ..«..حسقـ ضعقػ :قؾت» :ويف الؿخطقط قال ،الؿطبقع« التؾخقص»

 «.متروك :قال الدارقطـل» :وتعؼبف يف حديث آخر بؼقلف

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

حصؾ طؾك درجة  ,حػظف اهلل,اهلل الحؿقد  سعد بـ طبد.الشقخ الػاضؾ
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هبل مختصر استدراك الحافظ الذ»كتاب لتحؼقؼف  هـ(1457)الؿاجستقر طام 

: رسالة بعـقان هـ(1458)أكؿؾ دراستف لؾدكتقراه طام و« طؾك مستدرك الحاكؿ

ول التػسقر وفضائؾ أمـ  ،ادراسة وتحؼقؼً : سعقد بـ مـصقر وكتابف الســ»

صبعت بحؿد اهلل الرسالة واكتػع هبا و« لك هناية تػسقر سقرة الؿائدةإالؼرآن 

مـ الؿحؼؼقـ يف طؾقم هق و ،الؼاصل والداين يف مشارق إرض ومغارهبا

لف شروحات طؾك كتب السـة  ,حػظف اهلل,والشقخ  ،الحديث يف هذا العصر

 -والحديث مـفا الؿؼروء ومـفا الؿسؿقع

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 179.ص14)ج« الضَّ

الؾفؿ! ائتـل بلحب خؾؼؽ إلقؽ، يلكؾ معل مـ هذا الطقر- »تعؾقؼف طؾك حديث: 

ه، وجاء طؾل فلذن لففج ه، وجاء طؿر فردَّ  «-اء أبق بؽر فردَّ

 .مـؽر

الخصائص(، - 5.157.8398« )الســ الؽربى»أخرجف الـسائل يف 

( مـ صريؼ مسفر بـ 1.226.362« )العؾؾ الؿتـاهقة»وابـ الجقزي يف 

كان  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :الؿؾؽ طـ طقسك بـ طؿر طـ السدي طـ أكس بـ مالؽ طبد

 .ل:--- فذكرهطـده صائر، فؼا

اهلل(، وهق  وهذا إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات، غقر )مسفر بـ طبد قؾت:

لقس بالؼقي- قال البخاري: فقف » :وقال« الؿغـل»مختؾػ فقف، أورده الذهبل يف 

 «-لقِّـ الحديث«: »التؼريب»وقال الحافظ يف «- بعض الـظر
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ال الرتمذي: وبؼقل البخاري الؿذكقر أطؾف ابـ الجقزي- لؽـ لف متابع، فؼ

حدثـا سػقان بـ وكقع: أخربكا طبقد اهلل بـ مقسك طـ طقسك بـ طؿر بف، دون 

حديث حسـ غريب، ٓ كعرفف مـ حديث السدي » :ذكر أبل بؽر وطؿر، وقال

 «-إٓ مـ هذا القجف

ُضعػ- وقال أبق «: »الؿغـل»سػقان بـ وكقع: قال الذهبل يف  قؾت:

 «-زرطة: كان يتفؿ بالؽذب

( بنسـاده مـ صريؼ 363قد تقبع، فؼد رواه ابـ الجقزي ) لؽـف قؾت:

 .الدارقطـل: كا محؿد بـ مخؾد: كا حاتؿ بـ الؾقث قال: كا طبقد اهلل بـ مقسك بف

وهق ,وهذا إسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات، إٓ ما يف )السدي( مـ الخالف 

، وبف أطؾف ابـ الجقزي ,الرحؿـ )السدي الؽبقر(، واسؿف: إسؿاطقؾ بـ طبد

الرحؿـ بـ مفدي  وهذا ٓ يصح، ٕن إسؿاطقؾ السدي قد ضعػف طبد» :ؼالف

 «-ويحقك بـ معقـ

وهق: ابـ ,لعؾ إطاللف بـ)طبقد اهلل بـ مقسك(  :-وباهلل أستعقـ-وأققل 

 :أولك، وذلؽ لسببقـ اثـقـ ,أبل الؿختار العبسل

فػقف كالم  ,وإن كان ثؼة ومـ رجال الشقخقـ,أن )طبقد اهلل(  أحدهؿا:

وغقره، وكان لف تخالقط، ومـؽرات، مع غؾق يف « التفذيب»كؿا تراه يف  ثقرك

كان ثؼة صدوًقا إن شاء اهلل، (: »6.455« )الطبؼات»التشقع، قال ابـ سعد يف 

كثقر الحديث، حسـ الفقئة، وكان يتشقع، ويروي أحاديث يف التشقع مـؽرة، 
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 «-فضعػ بذلؽ طـد كثقر مـ الـاس

يعـل: أحؿد بـ ,أبق الحسـ الؿقؿقين: وُذكر طـده قال » «:التفذيب»ويف 

كان صاحب تخؾقط،  :)طبقد اهلل ابـ مقسك(، فرأيتف كالؿـؽر لف- قال ,حـبؾ

وحدث بلحاديث سقء، أخرج تؾؽ الباليا فحدث هبا- ققؾ لف: فابـ فضقؾ؟ قال: 

 «-لؿ يؽـ مثؾف، كان أسرت مـف، وأما هق فلخرج تؾؽ إحاديث الردية

« العؾؾ»، وذكر لف يف ,فقؿا يشقر اإلمام,هذا مـفا ولعؾ  قؾت:

أراه دخؾ »تحؼقؼ وصل اهلل( حديًثا، وطؼب طؾقف بؼقلف:  , 1.556.1327)

 «-لـ)طبقد اهلل بـ مقسك( إسـاد حديث يف إسـاد حديث

 .وحديث الرتجؿة مـ هذا الؼبقؾ يف كؼدي، لؿا سلذكره قريًبا قؾت:

( اضطرب يف إسـاد الحديث، فؿرة أن )طبقد اهلل :-مـ السببقـ-واآلخر 

، ومرة قال: ثـا ,كؿا تؼدم,رواه طـ طقسك بـ طؿر طـ إسؿاطقؾ السدي 

 ًٓ  .إسؿاطقؾ بـ سؾؿان إزرق طـ أكس بف مطق

حدثـا أحؿد بـ طثؿان  كشػ األستار(: - 113- 3/113أخرجف البزار )

- وقال (1.1.358ابـ حؽقؿ: ثـا طبقد اهلل بـ مقسك بف- وطؾؼف البخاري )

 «-قد روي طـ أكس مـ وجقه، وكؾ مـ رواه طـ أكس فؾقس بالؼقي» :البزار

 اهلل آل حؿقد يف تعؾقؼف  الػاضؾ سعد بـ طبد وقارب ذلؽ األخ قؾت:

( فلوصؾفا إلك خؿس 1323- 3/1330« )مختصر استدراك الحافظ الذهبل»طؾك 

 ا. وجزاهؿا وطشريـ صريًؼا، وقد أصاال الـػس يف تخريجفؿا والؽشػ طـ طؾؾف

 .اهلل خقًرا
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إال أكـل أخذت طؾقفؿا بعض األشقاء، أهؿفؿا: أن األول مـفؿا لؿ يتؽؾؿ 

طؾك الطريؼ األولك التل مدارها طؾك طبقد اهلل بـ مقسك طـ طقسك بـ طؿر طـ 

السدي، فلوهؿ بسؽقتف أكفا سالؿة مـ العؾة، وهل يف الحؼقؼة أقرب صرقف 

 ولك بف أن يعـك بفا طـاية خاصة.الثالثقـ إلك السالمة، فؽان األ

بـ الجقزي، ولؽـف زاد 3.1456فلطؾف ) وأما الػاضؾ اآلخر: ( بالسدي، تبًعآ 

 .بسػقان بـ وكقع ,التل لؿ يسؼفا ابـ الجقزي,طؾقف إطاللف لرواية الرتمذي 

وأما متابعة حاتؿ بـ الؾقث لسػقان بـ وكقع فقتققػ فقفا إلك » :ولؽـف قال

اتؿ بـ الؾقث هذا، فنين لؿ أجد لف ذكًرا يف غقر هذا الؿقضع أن يتضح مـ هق ح

، ولؿ يذكره الؿزي يف الرواة طـ طبقد اهلل بـ مقسك، وٓ «طؾؾ ابـ الجقزي»مـ 

 «-الخطقب البغدادي يف شققخ محؿد بـ مخؾد بـ حػص شقخ الدارقطـل

، ,كؿا سبؼت اإلشارة إلك ذلؽ يف أول هذا التخريج,حاتؿ هذا ثؼة  قؾت:

 :أن ٓبد مـ ذكر مستـدي يف ذلؽ، فلققلو

(، وذكر يف الرواة 246, 8.245« )تاريخ بغداد»لؼد ترجؿف الخطقب يف 

وقال الحافظ الذهبل «- وكان ثؼة ثبًتا متؼـًا حافًظا» :طـف ابـ مخؾد هذا، ثؿ قال

 «-الحافظ الؿؽثر الثؼة(: »--- 12.519« )السقر»يف 

ا ل قؾت: سػقان بـ وكقع، فؾؿ يبؼ كبقر فائدة إلطالل ففذه متابعة ققية جدًّ

الحديث بنسؿاطقؾ السدي طـد الػاضؾ وغقره، وٓسقؿا وقد ردها الحافظ 

( 3.314« )الؿشؽاة»العسؼالين طؾك الشقخ الؼزويـل يف رده الؿطبقع يف آخر 
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قؾت: أخرج لف مسؾؿ، ووثؼف جؿاطة، مـفؿ: شعبة وسػقان ويحقك » :بؼقلف

 «-الؼطان

طؾقفؿ جؿقًعا طؾة الحديث الحؼقؼقة يف هذه الطرق، وهل وهؿ وقد خػقت 

 :طبقد اهلل بـ مقسك واضطرابف يف إسـاده، قال: )إسؿاطقؾ السدي(--- مؽان

فنن  .)إسؿاطقؾ بـ سؾؿان(، كؿا سبؼ بقاكف- وهق مؿا لؿ أسبؼ إلقف فقؿا طؾؿت

يغػر لل  أصبت، فؿـ اهلل وفضؾف، وإن أخطلت، فؿـ كػسل- واهلل تعالك أسلل أن

 .ذكبل، وخطئل وطؿدي، وكؾ ذلؽ طـدي

 ثؿ صحت الرواية طـ طؾل، وأبل سعقد، وسػقـة-

، فؾؿ يتعؼبف بشلء، وإكؿا تعؼبف يف «التؾخقص»وسؽت طـف الذهبل هـا يف 

الذي جؿعف يف هذا الحديث فؼال: ٓ واهلل ما صح مـ ذلؽ شلء- كؼؾف « جزئف»

 «-تاريخف»تؾؿقذه ابـ كثقر يف 

، فؼد بقـ ابـ كثقر طؾؾ الطرق طـ همٓء $حـث الذهبل  وما قؾت:

، وختؿ ذلؽ ,كؿا بقـ طؾؾ كثقر مـ الطرق الؿشار إلقفا آكًػا,إصحاب الثالثة 

وبالجؿؾة، فػل الؼؾب مـ صحة هذا الحديث كظر، وإن كثرت » :كؾف بؼقلف

 «-صرقف- واهلل أطؾؿ

ِعقَػة لقست قا قؾت: كؿا ,طدة مضطردة تؼقية الحديث بؽثرة الطرق الضَّ

، فؽؿ مـ حديث كثرت صرقف، ومع ذلؽ ضعػف ,هق مشروح يف طؾؿ الؿصطؾح

وغقره- ولذلؽ قال « مـ حػظ طؾك أمتل أربعقـ حديًثا---»العؾؿاء كحديث: 
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- 1.358« )كصب الراية ٕحاديث الفداية»الحافظ الزيؾعل يف كتابف الؼقؿ 

كؾفا ضعقػة، وكؿ مـ  ,وإن كثرت رواهتا، لؽـفا,وأحاديث الجفر (: »365

 «-حديث كثرت رواتف، وتعددت صرقف، وهق حديث ضعقػ، كحديث الطقر

 ومـ هذا الؼبقؾ حديث قصة الغراكقؼ، ولل فقفا رسالة كافعة مطبقطة-

ولفذا لؿ كر الحػاظ الؿتؼدمقـ أطؿؾقا هذه الؼاطدة هـا، بؾ صرحقا 

لبزار، وأبل يعؾك كؿا تؼدم طـ اإلمام البخاري والعؼقؾل وا,بضعػ الحديث 

- ولؼد كان ,كؿا سبؼ,، بؾ إن هذا كؼؾ رده طـ جؿقع أهؾ الحديث -الخؾقؾل

مـ همٓء الذيـ ضعػقه ولؿ يؾتػتقا إلك صرقف الحاكؿ كػسف، فقؿا ذكره الذهبل 

اهلل  (: أهنؿ كاكقا يف مجؾس، فسئؾ أبق طبد17.168« )السقر»يف ترجؿتف مـ 

يصح، ولق صح، لؿا كان أحد أفضؾ مـ  ٓ» :الحاكؿ طـ حديث الطقر؟ فؼال

 «-ملسو هيلع هللا ىلصطؾل بعد الـبل 

ففذه حؽاية ققية، فؿا بالف أخرج حديث الطقر يف » :قال الذهبل طؼبف

 «-؟! فؽلكف اختؾػ اجتفاده، وقد جؿعت صرق حديث الطقر يف جزء«الؿستدرك»

وقد أشار الحاكؿ بجقابف الؿذكقر إلك حؼقؼة طؾؿقة مؼطقع هبا طـد  قؾت:

ة، وٓ يرتاب فقفا إٓ الرافضة وأمثالفؿ مـ فرق الضاللة، وهل أن أهؾ السـ

، كؿا جاء ڤطؾك اإلصالق أبق بؽر، ثؿ طؿر  ملسو هيلع هللا ىلصأفضؾ الصحابة بعد الـبل 

، وهل مخرجة يف «صحقح البخاري»، وبعضفا يف ڤمـ صرق طـ ابـ طؿر 

 «-ضالل الجـة يف تخريج كتاب السـة»آخر الؿجؾد الثاين مـ 
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طقر يخالػ حديث طؿرو بـ العاص: أكف سلل الـبل وكذلؽ، فحديث ال

- قال: قؾت: مـ الرجال؟ قال: «طائشة»طـ أحب الـاس إلقؽ؟ قال:  ملسو هيلع هللا ىلص

 «(-الؿشؽاة»- متػؼ طؾقف- )اكظر مؼدمة الؿجؾد الثالث مـ «أبقها»

« مـفاج السـة»ولذلؽ قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف رده طؾك الشقعل يف 

مـ الؿؽذوبات الؿقضقطات طـد أهؾ العؾؿ  إن حديث الطائر(: »4.99)

 .، يف بحث لف ققؿ، فراجعف«والؿعرفة بحؼائؼ الـؼؾ---

ومـ الغرائب أكف أصاب الذهبل يف هذا الحديث مـ اختالف  قؾت:

كؼؾ « الؿـتؼك مـ مـفاج آطتدال»آجتفاد ما أصاب الحاكؿ، فنكف يف كتابف 

الؿشار إلقف وأقره، وهق الحؼ  ( ققل ابـ تقؿقة الؿذكقر وخالصة بحثف472)ص

رأيتف يؼقل « السقر»الذي ٓ ريب فقف، ولؽـف يف مؽان آخر مـ كتابف 

فؾف صرق جؿة، وقد أفردهتا يف  ,طؾك ضعػف,وحديث الطقر (: »13.233)

 «!جزء، ولؿ يثبت، وٓ أكا بالؿعتؼد بطالكف

ن ومجؿقطفا يقجب أ» :، إٓ أكف قال يف صرقف«التذكرة»وذكر كحقه يف 

 «!يؽقن الحديث لف أصؾ

هذا كالم مجؿؾ ٓ يروي وٓ يشػل، ولذلؽ فنين أوجف السمال  قؾت:

التالل إلك الحافظ الذهبل ومـ وافؼف مـ الحػاظ كالعسؼالين ومـ قؾده مـ 

 بعض الؿتلخريـ:

أٓ وهق ,ما هق هذا إصؾ الذي يراد إثباتف ولق بلدكك درجات اإلثبات 
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ا،  ، فنن الحديث,الحسـ لغقره كؿا بقـف األخ الػاضؾ فقف اضطراب كثقر جدًّ

وبالجؿؾة، (: »1302)صالشقخ سعد ابـ آل حؿقد، فؼال جزاه اهلل خقًرا 

فالحديث ال يـؼصف كثرة صرق، وإكؿا يػتؼر إلك سالمة الؿتـ، فنكؿا أكؽر مـ 

، ڤاألئؿة هذا الحديث لؿا يظفر مـ متـف مـ تػضقؾ طؾل طؾك الشقخقـ 

 . متـف مـ ركة الؾػظ واالضطرابباإلضافة لؿا يف

فؿؿا يدل طؾك سؼقط هذا الحديث اضطراب الرواة يف متـف، فالؿتلمؾ يف 

متـ الحديث مـ الطرق الؿتؼدمة يجد االختالف ضاهًرا بقـ الروايات، وهذه 

 «.بعض األمثؾة...

, 34)صفذكر خؿسة مـفا، سبؼف إلك ثالثة مـفا إخ البؾقشل  قؾت:

هؿا طـ الؿثال إققى، وهق أن يف رواية ٓبـ طساكر (- وقد غػؾ كال35

وكذا يف رواية «- الؾفؿ! ائتـل برجؾ يحب اهلل ورسقلف» :( بؾػظ12.242)

 «-ويحبف اهلل ورسقلف» :( أخرى وزاد12.244)

رواه ابـ مردويف يف «- الؾفؿ! أدخؾ طؾل مـ تحبف وأحبف» :ويف ثالث بؾػظ

 .يالطريؼ )الرابع طشر( طـد ابـ الجقز

فؾق أن الحديث كان يف أكثر صرقف بؾػظ مـ هذه إلػاظ الؿتػؼة  قؾت:

لؽان مـ الؿؿؽـ الؼقل  ,«أحب خؾؼؽ»ولؿ تؽـ باسؿ التػضقؾ ,الؿعـك 

ٕططقـ الراية » :بثبقتف، ويؽقن كحديث الراية الصحقح الذي يف بعض رواياتف

، رواه «قلف---رجاًل يػتح اهلل طؾك يديف، يحب اهلل ورسقلف، ويحبف اهلل ورس
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 (-7.127(، ومسؾؿ )4215البخاري )

، ومـ هـا جاء «أحب» لؽـ القاقع أن أكثر الروايات بؾػظ اسؿ التػضقؾ:

 -,كؿا تؼدم,الحؽؿ طؾقف بالقضع 

ومجؿقطفا يقجب أن »أن ققل الذهبل يف صرق الحديث:  والؿؼصقد:

ـِ صرقف التل فقفا لػظ: «يؽقن الحديث لف أصؾ ريح الص« أحب»، إْن يع

باصؾ، وإن كان يعـل إلػاَظ إخرى الؿثبتة لؿطؾؼ الحب،  بالتػضقؾ، ففق

وٓ أكا »فالخطب سفؾ، لؽـ الذي يظفر لل مـ سقاق كالمف وققل الؿتؼدم: 

حاول  ,(13.232بعد أن ساقف ),أكف يعـل إول، ٕكف « بالؿعتؼد بطالكف

ؾؿفؿ ومعرفتفؿ، تلويؾف بؽالم غقر مػفقم طـدي، وقد سللت بعض مـ أثؼ بع

فؿا أفادوين شقًئا، وهق طؾك كؾ حال مردود طـدي برواية حديث الرتجؿة وما يف 

 أطؾؿ- معـاها- واهلل 

 

* * *
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  «أٌحال أيب اىؼ٘ذ»ـىل  اىٍفيق

 (1)اىفيل ـتس اىدٍ٘س اىسنتٔر ـتس

تعؾقؼف  ( طـد4637( )15.159« )الضعقػة» يف $ذكره الشقخ إلباين 

 -«اـ قعد طؾك فراش مغقبة ققض اهلل لف يقم الؼقامة ثعباكً م»طؾك حديث: 

رجالف ثؼات رجال  ،وهق إسـاد ضعقػ ،الذي أخرجف اإلمام أحؿد

 -فنكف ضعقػ لسقء حػظف ،فقعةالبخاري غقر ابـ لَ 

 «-باصؾ» :قال طـ أبقف(، و2.296) «العؾؾ»يف  والحديث أورده ابـ أبل حاتؿ

 -فر لل وجف بطالكفولؿ يظ !كذا قال :$قال األلباين 

« إوسط»و «الؽبقر»يف  رواه الطرباين» :(6/028) $وقال الفقثؿل 

 «-فقف ابـ لفقعة وحديثف حسـ وفقف ضعػو

 (-3.195) «ترغقبف»يف  وهق يف ذلؽ تابع لؾؿـذري !وفاتف طزوه ٕحؿد

بضؿ الؿقؿ وكسر الغقـ الؿعجؿة وبسؽقهنا مع كسر  :قبةغِ الؿُ » :وقال

 «-غاب طـفا زوجفا هل التل :القاء
                                           

ٕبل الشقخ « إمثال يف الحديث الـبقي»طبد العؾل طبد الحؿقد حامد، لف تعؾقؼ طؾك كتاب  (1)

 م-1987 ,هـ 1458ثاكقة، الفـد، الطبعة: ال ,بقمباي  ,إصبفاين- كشرتف: الدار السؾػقة 
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مثؾ الذي » :بؾػظمرفقًطا اهلل بـ طؿرو  طبدث يا مـ حدثؿ ذكر لف شاهًد 

رواه  «-غقبة مثؾ الذي يـفشف أسقد مـ أساود يقم الؼقامةيجؾس طؾك فراش الؿُ 

 -الطرباين ورواتف ثؼات

 «-واحدها أسقد ،الحقات :إساود» :قال الؿـذري

الؿعجؿ » ٕن مسـد ابـ طؿرو مـ ،لؿ أقػ طؾك إسـاده :$قال األلباين 

 -ولقس فقف هذا الحديث ،ؿ يطبع مـف إٓ قطعةل« الؽبقر

 :يف الفامش

رقؿ .2.616) «صحقح الرتغقب والرتهقب»يف مرفقًطا  $ثؿ حسـف الشقخ 

2455-) 

لؽـف مـ  ،(218)مـ صريؼ أبل يعؾك طـف « إمثال»يف  الشقخ قورواه أب

يف  قال الذهبل الرحؿـ بـ شريؽ بدط ،وهل متابعة ضعقػة ،صريؼ أخرى

 «-صدوق يخطئ» :وقال الحافظ «-واهٍ  :بق حاتؿأوقال  ،وثؼ»: «الؿغـل»

ػ بسبب سقء عِّ وهق مع فضؾف قد ُض  ،اهلل الؼاضل وشريؽ هق ابـ طبد

فؼد خالػف ابـ طققـة فرواه طـ  ،ورفعف لفذا الحديث مؿا يدل طؾك ذلؽ ،حػظف

يف  الرزاق أخرجف طبد - بـ طؿرو بـ العاصاهلل ا طؾك طبدإطؿش بف مقققفً 

 -وهذا إسـاد صحقح (-7.139.12547) «مصـػف»

 -وباهلل التقفقؼ -فتبقـ أن الصقاب يف حديث ابـ طؿر الققػ
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 :ثـا يحقك طـ إطؿش :أكف رواه مسدد« الؿطالب العالقة»يف  ثؿ رأيت

 -أوقػف طؾك خقثؿة ،-- فذكره-الرحؿـ أكبلين خقثؿة بـ طبد

طؾك  خطل ققل الؿعؾؼ -مـ جفة أخرى-ا مؿا يمكد خطل رفعف ويبقـ ففذ

د والحديث رواه مسد  » :ع طـ ابـ طؿروقحديث الؿرفالطؾك « أمثال أبل الشقخ»

 «!(038)( برقؿ 1/012) (الؿطالب العالقة)

 .والقاقع أكف مؼطقع مقققف طؾك خقثؿة !!عقمرف (مسدد)ففذا يقهؿ أكف طـد 

مجؿع )رواه أبق يعؾك » :ؾك ققلف الؿذكقرط الؿعؾؼ وكذلؽ أخطل

 !«(6/028) (الزوائد

ال يف هذا الحديث وال يف  ،فنكف ال ذكر ألبل يعؾك يف الصػحة الؿشار إلقفا

 .واهلل الؿستعان !فؿا أكثر تخالقطف ،غقره

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

 ،رحؿ اهلل الشقخ الؿحدث إلباين رحؿة واسعة وأسؽـف فسقح جـاتف

ا القسع يف صؾب فؽالهؿا استػرغَ « مثالإ» كذلؽ الشقخ الػاضؾ محؼؼو

 -الحؼ يف هذا الػـ

والؽؿال » :(082/16) «سقر أطالم الـبالء»يف  $وكؿا ذكر الذهبل 

 ،فال تدفـ الؿحاسـ لقرصة ،ؿ بؽثرة ما لف مـ الػضائؾوإكؿا يؿدح العالِ  ،طزيز

 «-ٓ ققة إٓ باهللو ،وقد يغػر لف باستػراغف القسع يف صؾب الحؼ
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 -كسلل اهلل السالمة والعافقة ،ففذا مـ قاصؿة الظفر :قؾت

 مـهؾ العؾؿ فؾقس بالضرورة الؼصد مـف التـؼص وحقـؿا كذكر مؼالة ٕ

 ،رحؿفؿ اهلل وطػا اهلل طـا وطـفؿ ،كؿا مـ باب التـاصح والسالمةإ ،قدره

إكف سؿقع قريب  ،اروا إلقفويتداركـا اهلل برحؿتف وبؿـف وبػضؾف إذا صركا إلك ما ص

 -مجقب الدطاء

مة تحؼقؼف دالحؿقد الػاضؾ يف مؼ العؾل طبد قال الؿحؼؼ الدكتقر طبد

سـدت طـ أإمثال التل طؾك  وهذا الؽتاب يشتؿؾ معظؿف»: (13,14)ص

ًٓ ألحؼ الؿملػ يف آخره أو ،ملسو هيلع هللا ىلصالـبل  مثال وبخاصة إ ، لبعض الحؽؿاءمثا

 -لحؽقؿكثؿ بـ صقػل اإلك أ الؿـسقبة

 :واألمثال الـبقية تـؼسؿ إلك قسؿقـ

الؼقل السائر الؿشتفر طؾك  :أي ،ما هق مثؾ بالؿعـك الؿعروف :األول

ثؿ ثـاه بالؼسؿ الثاين  ،مثاًل  123وذكر حقالل  ،وبدأ الؿملػ كتابف بف ،إلسـة

 -الذي هق مـ كقع التؿثقؾ

ؾؿ يتعرض ف ،وكان هدف الؿملػ جؿع هذه الحؽؿ وإمثال الـبقية فؼط

بخالف الرامفرمزي الذي يتؽؾؿ بنسفاب طـ كؾ حديث  ،لفا بالشرح والتلويؾ

 -اكتفك «فقف تؿثقؾ

* * *
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 اىؼ٘ذ اىفالٌث ٌدٍس نب إةصاًْ٘ 

 
 
 (1)$ا ٌفتٖ اىٍٍيهث اىعفٔدٗث ظاةل

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  يف تعؾقؼف طؾك  (279.ص15ج) «الضَّ

 -«طـ كؾ مسؽر ومػرتهنك » :(4732)حديث برقؿ 

(، 6.359)أحؿد (، و8.296)البقفؼل (، و2.135)أخرجف أبق داود 

 -ا( طـ شفر بـ حقشب طـ أم سؾؿة مرفقطً 15.155) «الؿختارة»يف  الضقاءو

قال  ،وهذا إسـاد ضعقػ لسقء حػظ شفر بـ حقشب :$قال األلباين 
                                           

محؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد الؾطقػ، مـ آل الشقخ محؿد بـ طبد القهاب: فؼقف حـبؾل- كان  (1)

هـ(، مقلده ووفاتف يف الرياض: تعؾؿ 1311الؿػتل إول لؾبالد العربقة السعقدية- ولد سـة )

ػظ الؼرآن، وكثقر مـ هبا وفؼد بصره يف الحادية طشرة مـ طؿره- فتابع الدراسة إلك أن أتؿ ح

الؽتب والؿتقن، وتصدر لؾتدريس، وطقـ مػتًقا لؾؿؿؾؽة، ثؿ رئقًسا لؾؼضاة- فرئقًسا لؾجامعة 

اإلسالمقة يف الؿديـة الؿـقرة ورئقًسا لؾؿجؾس التلسقسل لرابطة العالؿ اإلسالمل، ورئقًسا 

لسعقدية( العامة، يف هـ أكشل )الؿؽتبة ا 1373هـ( ويف سـة  1385لتعؾقؿ البـات يف الؿؿؾؽة )

مخطقًصا، وأمؾك مـ تللقػف كتًبا،  117كتاب مطبقع و 15555الرياض وجؿع فقفا حقالل 

مجؿقطة مـ أحاديث »رسالة، و« ط ,تحؽقؿ الؼقاكقـ »، و«ط –الجقاب الؿستؼقؿ »مـفا: 

د طدة مجؾدات، ما زالت يف دار اإلفتاء بؿؽة- وكان الؿؾؽ طب« خ ,الػتاوى »و« خ –إحؽام 

(، 357، 5.356« )إطالم»هـ(- اكظر: 1389العزيز قد أمر بجؿعفا وصبعفا، تقيف سـة )

 (-184 – 169« )مشاهقر طؾؿاء كجد»و
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 «-صددوق كثقر اإلرسال وإوهام» :الحافظ

 «-ومػرت» :ا يدل طؾك وهؿف يف هذا الحديث تػرده بؼقلفومؿ :قال األلباين

غقره بللػاظ ( و6.155) «صحقح مسؾؿ»يف  فؼد ثبت طـ جؿع مـ الصحابة

 فدل طؾك أكف ،لؿ يرد فقفا هذا الذي تػرد بف شفر ،متؼاربة وصرق متؽاثرة

 «-مـؽر»

 -ومـ ذلؽ تعؾؿ خطل مـ صحح إسـاده

فؼد قال الزيـ  ،وهق كذلؽ ،رمز الؿصـػ لصحتف «فقض الؼدير»يف و

 «!إسـاده صحقح» :العراقل

وكلن هذا هق مستـد ققل الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ مػتل الؿؿؾؽة العربقة 

 «تحريؿ الؼات»يف  يف فتقى لف مػقدة !إن سـده صحقح :$ا السعقدية سابؼً 

الجزء »يف  الغراء« الحج» كشرهتا مجؾة (،الـبات الؿشفقر مضغف يف القؿـ)

 -(278)ص( 14)مـ السـة « الرابع

ما أخرجف الـسائل  :اومـ تؾؽ األحاديث الشاهدة الؿشار إلقفا آكػً 

أهنا سئؾت » :حدثتـل والديت طـ طائشة :مـ صريؼ أبان بـ صؿعة قال (5682)

 «-يـفك طـ كؾ مسؽر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل :فؼالت ؟طـ إشربة

د ذكرها الؿزي وق ،ووالدتف لؿ أطرففا ،وأبان هذا ثؼة لؽـف كان اختؾط

 -ٓ هق وٓ غقره مؿـ جاء بعده ،ولؽـل لؿ أره ترجؿ لفا ،فقؿـ روى طـفا ابـفا

 -اكتفك -الؽـ هذا الؼدر مـ الحديث صحقح لؿا ذكركا آكػً 
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 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

 $ا مـ سقرة اإلمام سؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ ا يسقرً كؼتبس شقئً 

لؾشقخ  (211,225)ص العدد الثامـ طشر« مجؾة البحقث اإلسالمقة» مـ

 :اهلل بـ سؾقؿان بـ مـقع طبد

الرحؿـ بـ  الؾطقػ بـ طبد هق سؿاحة الشقخ محؿد بـ إبراهقؿ بـ طبد

بـ الؿصؾح الؿجدد والؿجاهد يف اهلل حؼ جفاده الشقخ الجؾقؾ محؿد احسـ 

الؿ مـ ففق ط ،يـتفل كسبف إلك مضر بـ كزار بـ معد بـ طدكان ،القهاب بـ طبد

باؤه آتقارث  ،وزطقؿ مـ زطقؿ مـ زطقؿ ،وفؼقف مـ فؼقف مـ فؼقف ،طالؿ مـ طالؿ

براهقؿ إفلبقه الشقخ  ،وأجداده الصدارة يف العؾؿ والقجاهة والؼقادة وآطتبار

 ---جتؿاطقةلف مؽاكتف آ ،قاضل مـطؼة الرياض

فؿـ حقـ  ،بقفأة ـَّ فاحتذى آبـ ُس  ،وهق مـ أكابر طؾؿاء كجد ومشاهقرهؿ

ثؿ شرع يف حػظ الؼرآن الؽريؿ  ،بؾغ السابعة مـ طؿره شرع يتعؾؿ الؼرآن الؽريؿ

ثؿ شرع يف صؾب العؾؿ  ،اف حػظً ادية طشرة حتك أتؿَّ حؿا بؾغ ال، فطـ ضفر قؾب

اهلل بـ  بقف وطؾك طؿف طالمة كجد يف زمـف الشقخ طبدأخذ يف الؼراءة طؾك لف

ثؿ قرأ  ،حقد وأصقل العؼقدة قراءةوقراءتف إولك يف التق ،الؾطقػ طبد

اإلسالم  ومختصرات كتب شقخ ،القهاب مختصرات كتب الشقخ محؿد بـ طبد

 «-الحؿقية»و «القاسطقة»ـك ،ابـ تقؿقة وابـ الؼقؿ

ولؿ يثـ  ،واحتسب فصرب ،وكػ بصره وهق يف الرابعة طشرة مـ طؿره
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صقر ما لؿ درك يف زمـ قأويف تحصقؾف حتك  ،طزمف وتصؿقؿف يف صؾب العؾؿ

اهلل بـ  وصار طقـ تالمقذ طؿف العالمة طبد ،يدركف الؽبار يف الزمـ الطقيؾ

 رحمه اهلل تعالى (-م1969, ـه1389)يف طام  $وتقيف  -الؾطقػ طبد

 -سؽـف فسقح جـاتفأو

 

* * *
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 (1)اىٍج٘س اىعٔظٔه اىرشيف اىسنتٔر ـتس

 
ُ
 (2)-رخٍّ اهلل تفاىل- ْصةاىؼ٘ذ ٌدٍس أةٔ ز

 (3)-رخٍّ اهلل تفاىل- دٍس اىغضايلاىؼ٘ذ ٌ

 (4)اىسنتٔر اىفاطو ٌصػفٕ اىضركا

                                           

حصؾ طؾك درجة الدكتقراة   م-1959، ولد بؿديـة ذمار بالقؿـ، طبد الؿجقد السقسقه الشريف (1)

مـفج التقفقؼ »طـ رسالتف: م، 1992مـ قسؿ الشريعة بؽؾقة الحؼقق يف جامعة الؼاهرة، طام 

طؿؾ مدرًسا يف جامعة صـعاء   «-والرتجقح بقـ مختؾػ الحديث وأثره يف الػؼف آسالمل

م، ورَأس قسؿ أصقل الػؼف والحديث بؽؾقة الشريعة يف الػرتة 1988)كؾقة الشريعة( مـذ طام 

قؿـ- م- كؿا اشتغؾ بالتدريس يف طدد مـ الؿمسسات آكاديؿقة يف ال1993,1996مـ 

لف طدة مملػات،  يعؿؾ حالًقا مدرًسا يف كؾقة معارف القحل بالجامعة اإلسالمقة يف مالقزيا-  

  «-مراحؾ آجتفاد الػؼفل يف الؼضايا الؿعاصرة»، «العالقة بقـ الـص وآجتفاد»مـفا: 

وتربك هـ( بؿديـة الؿحؾة الؽربى، 1316محؿد ـب أحؿد ـب مصطػك ـب أحؿد أبق زهرة، ولد سـة )(2)

حؿدي، وتعؾؿ بؿدرسة الؼضاء الشرطل ) ( وتقلك تدريس العؾقم الشرطقة 1925 , 1916بالجامع ٕا

والعربقة ثالث سـقات، وطؾؿ يف الؿدارس الثاكقية سـتقـ وكصًػا- وبدأ اتجاهف إلك البحث العؾؿل يف 

(، وطضًقا 1935( وطـق أستاًذا محاضًرا لؾدراسات العؾقا يف الجامعة )1933كؾقة أصقل الديـ )

طؾك لؾبحقث العؾؿقة- وكان وكقاًل لؽؾقة الحؼقق بجامعة الؼاهرة، ووكقاًل لؿعفد  لؾؿجؾس ٕا

تاريخ الجدل يف »، و«الخطابة»كتابًا، مـفا:  45الدراسات اإلسالمقة، وأصدر مـ تللقػف أكثر مـ 

تقيف «- مذكرات يف الققػ»و« الؿؾؽقة وكظرية العؼد يف الشريعة اإلسالمقة»و« أصقل الػؼف»و« اإلسالم

طالم»هـ(- اكظر:  1394بالؼاهرة سـة )  -(6.25« )ٕا

 سبؼ- (3)

 سبؼ- (4)
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 (1)اىسنتٔر تٔف٘ق اىؼاوي ـفا اهلل ـِا وـِّ 

ِعقَػة»يف  $الشقخ إلباين  ؿذكره  (431,438ص.15ج) «الضَّ

 !يا رسقل اهلل :قؾت :يف تعؾقؼف طؾك حديث طؾل بـ أبل صالب قال (4854)

جؿعقا لف ا» :قال ؟آن ولؿ تؿض مـؽ فقف سـةإمر يـزل بـا لؿ يـزل فقف قر

وٓ تؼضقا  ،اجعؾقه شقرى بقـؽؿ ،مـ الؿممـقـ ,العابديـ :أو قال,العالؿقـ 

 -«فقف برأي واحد

هق (، و2.59) «الجامع»يف  الرب أخرجف ابـ طبد :$قال األلباين 

وٓ مؿـ  ،الربقل لقسا بالؼقيقـ إبراهقؿزيع وبوآفتف سؾقؿان بـ  ،ضعقػ مـؽر

 -يحتج هبؿا وٓ يعقل طؾقفؿا

بـ أبل  إبراهقؿتػرد بف  ،ٓ يصح» :«غرائب مالؽ»يف  الدارقطـلقال 

ٓ يثبت  :وساقف الخطقب وقال ،ومـ دون مالؽ ضعقػ ،الػقاض طـ سؾقؿان

 «-طـ مالؽ

مـ صريؼ أخرى « إوسط»يف  الطرباين :ورواه بتؿامف كحق حديث الترجؿة

 ---:بـ الحـػقة طـ طؾل قالالح طـ محؿد طـ القلقد بـ صا ،رجالف ثؼات

                                           

, الغـقؿقة ، بؼرية(2559 أبريؾ 8 - 1918 أكتقبر 15) ولد يف تقفقؼ محؿد إبراهقؿ الشاوي، (1)

حسـ ؼقا مؿـ راف اإلخقان الؿسؾؿقـ وهق أحد الرطقؾ إول لجؿاطة ،دمقاط ,فارسؽقرمركز 

الؿقسقطة »، «سالملمذكرات كصػ قرن مـ العؿؾ اإل»م(- مـ مملػاتف: 2559تقيف سـة ) ،البـا

، «الػتـ العصرية»، «مـ خالل أوراقف الشخصقة السـفقري»، «العصرية لؾػؼف الجـائل اإلسالمل

 «-قمة اإلسالمقة بقـ السـة والشقعةفؼف الحؽ»، «الشقرى أطؾك مراتب الديؿؼراصقة»

 مذكرات الدكتقر تقفقؼ الشاوي- «مذكرات كصػ قرن مـ العؿؾ اإلسالمل»اكظر: 

https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1918
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/8_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2009
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D9%83%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
http://www.hassanalbanna.org/bomeraBooks/islamic_work.pdf
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A
http://www.hassanalbanna.org/bomeraBooks/islamic_work.pdf
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 -وفقف القلقد بـ صالح وهق مجفقل لؿ يرو طـف سقى كقح بـ ققس ،فذكره

,ومؿا يستدرك طؾك الحافظ ابـ حجر فنكف لؿ يقرده  :$قال األلباين 

 !ا لعادتف الغالبةخالفً « لسان الؿقزان»يف  ,القلقد بـ صالح

يف  رواه الطرباين» :(1/101)قال  «مجؿع الزوائد»يف  وقد أورده الفقثؿل

 «!مـ أهؾ الصحقح رجالف مقثؼقنو« إوسط»

 :وفقف كظر مـ وجفقـ

أن القلقد بـ صالح تقهؿ الفقثؿل أكف القلقد بـ صالح الـخاس  :األول

وإكؿا هق القلقد بـ  ،ولقس بف !الضبل الجزري وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ

 «-الثؼات»يف  ر ذلؽ ابـ حبان كػسفكؿا ذك ،صالح الذي روى طـف كقح بـ ققس

ثؾ بف يف مِ  عتدُّ وتقثقؼ ابـ حبان إياه مؿا ٓ يُ  ،أكف مجفقل ٓ يعرف :الثاين

 -القلقد بـ صالح

كتابف الؿجقد السقسقه الشريف يف  الدكتقر طبد :غتر بؽالم الفقثؿل هذااوقد 

 !قففنكف كؼؾف وسؽت طؾ (22)ص «جتفاد الجؿاطل يف التشريع اإلسالملاال»

فنكف يبدو مـ تخريجف ألحاديث الؽتاب أكف ال معرفة  ،وال غرابة يف ذلؽ

اب كؿا هل السؿة الغالبة طؾك جؿاهقر الؽت   ،طـده بعؾؿ الحديث وكؼد األساكقد

 .اإلسالمققـ الذي يؽتبقن يف األحؽام الشرطقة

ِعقَػة»يف  وقال األلباين ومـف يتبقـ لـا خطل  :(336- 332/ص12ج) «الض 
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الؿجقد الشريف طؾقف مـ جفة أخرى يف  وخطل الدكتقر طبد ،قثؿل مـ جفةالف

ومـ الؿػارقات  ،طزوه لؾبزارو« طؾقؽؿ بالسقاد إطظؿ»حديث: تعؾقؼف طؾك 

افؼ ( و2.56) «الرتغقب»يف  أن الحافظ الؿـذري :العجقبة والؿقافؼات الغريبة

ف يف الققت كػسف فارقف لؽـ ،اهلل بـ أحؿد دون أبقف الفقثؿل يف طزو الحديث لعبد

 !هذا ما يتعؾؼ بخطل الفقثؿل ،يف متـف

 :وأما ما يتعؾؼ بخطل الدكتقرطبد الؿجقد الشريف ففق مـ كاحقتقـ

 !وهق طـده مقققفمرفقًطا  أكف طزا الحديث إلقف (1)

 !أكف طزاه لؾطبراين وهق طـده معزو لعبد اهلل بـ أحؿد والبزار كؿا رأيت (0)و

الؿجقد السقسقه  وخطل الدكتقر طبد :(330- 336)صقال األلباين 

 :خطلئف يف الػؼف الذي طـقن لفأين إلك الؽشػ طـ بعض هذا يجرُّ  الشريف

وقد استعان فقف بالـؼؾ  ،كؿا تؼدم« جتفاد الجؿاطل يف التشريع اإلسالملآ»

الذيـ سبؼقه بالدكدكة حقل  ،اترة الؿعاصريـاب والدكطـ بعض العؾؿاء والؽتَّ 

 ،والدكتقر يقسػ الؼرضاوي ،فالقهاب خالَّ  مثؾ الشقخ طبد ،قضقعهذا الؿ

ا قرأت لبعضفؿ بعض الؿؼآت يف هذا وقد كـت قديؿً  ،وأمثالفؿ ،والزحقؾل

 -الؿجال

اب والباحثقـ يف العصر فلولك هبمٓء الؽتَّ  :(331)ص $وقال 

الحاضر أن يؾتزمقا ما هق أهؿ مـ حضقر آقتصادي والسقاسل يف الؿمتؿر 

أٓ وهق استحضارهؿ ٕهؾ آختصاص يف الحديث وآطتؿاد طؾقفؿ  ،الؿـشقد
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ولقس اإلطراض طـ ثؿرة طؾؿ الحديث بآكتػاء بؿا  ،يف تصحقحفؿ وتضعقػفؿ

 !ا مـ تخريجفؿ لؾحديث دون بقان الؿرتبةأشرت إلقف آكػً 

 ...مـ هذا بؼقلفشلء  إلك (62)صالؿجقد الشريف  وقد أشار الدكتقر طبد

 حديث:الؿجقد الشريف بحديث الترجؿة و استدل الدكتقر طبدولؽـ 

، كف اطتؿد طؾك الفقثؿل يف تخريجفإ :وقد يؼال ،هؿا واهقانو« السقاد األطظؿ»

طؾك  ، مـ الحديثقـ صحقحلؽـ خػل طؾك الدكتقر أن ذلؽ ٓ يعـل أن كالًّ 

 -أخطاء وقعت لف ولؾدكتقر سبؼ بقاهنا

ِعقَػة»يف  $قال األلباين   :(333-331/ص12ج) «الض 

 يف مسللة اتػؼ إئؿة إربعة وغقرهؿ طؾك وأضرب طؾك ذلؽ مثاًل 

يحضرين أن مـفؿ ثالثة مـ الؿشفقريـ  ،أٓ وهل الغـاء وأت الطرب :تحريؿفا

 :يف العصر الحاضر بلهنؿ مـ العؾؿاء

إذا لؿ يؽـ يف الغـاء ما يثقر » :حقث قال :الشقخ محؿد أبق زهرة -1

 !«ا لتحريؿفالجـسقة فنكـا ٓ كجد مقجبً ة زيرالغ

بؾ وتقسع يف  ،جرى طؾك مـقال أبل زهرة هذا :الشقخ محؿد الغزالل -0

وضعػ إحاديث الصحقحة يف التحريؿ  ،واستدل بلحاديث ضعقػة ،اذلؽ كثقرً 

حتك إكف لؿ « الصحقحقـ»يف  وبعضفا ،وغقره مؿا اتػؼ العؾؿاء طؾك صحتفا

 !!!لؽـ بـقة حسـة ،ع ٕغاين أم كؾثقم وفقروزيخجؾ أن يصرح بلكف يستؿ

الذي لؿ يتقرع بلن يحؽؿ طؾك حديث  :الشقخ يقسػ الؼرضاوي -3
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مع اتػاق  ،ا مـف ٓبـ حزمالبخاري يف تحريؿ أت الطرب بلكف مقضقع تؼؾقدً 

والرد طؾك ابـ حزم بلدلة ققية ٓ  ،ا طؾك تصحقحفا وحديثً طؾؿاء الحديث قديؿً 

أن رأي آثـقـ  :ا يف بحثف يف آجتفاد الجؿاطلأكف يردد كثقرً  مع اهذ ،مرد لفا

طرض طـ الحجج الصحقحة أفؿا بالف خالػ هذا و ،أققى مـ رأي القاحد

 !؟ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وتبـك تحؾقؾ ما حرم اهلل طؾك لسان رسقل

فنين أكصح همٓء بلن يتؿرسقا طؾك  :(330/ص12ج) $قال األلباين 

ا بلن إول طؾؿً  ،طقن إلقف مـ آجتفاد الجؿاطليدْ ا لؿا آجتفاد الػردي تؿفقدً 

فنهنؿ سقجدون فقف ما ققؾ يف الؿسللة وما استدل لؽؾ  ،أسفؾ مـ أخر بؽثقر

 -بخالف آجتفاد الجؿاطل ،ققل فقفا

 :ويف الخاتؿة

وا رُ لؼد كرَّ  :ا أققلوختامً  :(332-333/ص12ج) $قال األلباين 

وهؿ طؾك  ، لالجتفادل يؼقم هبا مـ لقس أهاًل الشؽقى مـ آجتفادات الػردية الت

كؿا أهنؿ أبدوا تخقففؿ مـ  ،اوقد قدمت بعض إمثؾة يف ذلؽ قريبً  ،حؼ يف ذلؽ

بؾ لؼد أبدى بعضفؿ خقفف مـ تسؾط  ،مثؾ ذلؽ أن يؼع يف آجتفاد الجؿاطل

بؾ ذكر  ،طضائفأـ قتعقو« الؿجؿع»طؾك  بعض الدول اإلسالمقة أو سؾطات كربى

 :وهل الققم ثالثة ،ا مـ ذلؽ وقع يف بعض الؿجامع الػؼفقةأن شقئً 

 -مجؿع البحقث اإلسالمقة بالؼاهرة ,1

 -مجؿع الػؼف اإلسالمل بؿؽة الؿؽرمة ,2
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 -مجؿع الػؼة اإلسالمل بجدة ,3

إال » :(132)صالؿجقد الشريف يف أحد هذه الؿجامع  فؼال الدكتقر طبد

 تدل قرائـ الحال طؾك جديتف ٓ ؿعيرى أن هذا الؿج أن الشقخ مصطػك الزرقا

 -يف تـػقذ الػؽرة طؾك الصقرة الصحقحة الؿـشقدة

أن الدول إطضاء يف مـظؿة  :ويعقب الدكتقر تقفقؼ الشاوي طؾك هذا الؿجؿع

 ،طضائفأـ قوتعق ،جؿعؿالؿمتؿر اإلسالمل احتػظت لفا بسؾطات كربى طؾك ال

طضائف إٓ فقؿا ٓ يزيد طـ ربع أيختار مـ أو  وحصرت حؼ الؿجؿع يف أن ٓ يعقـ

وهذا جعؾ الؿراقبقـ يعتؼدون أن الدول إطضاء  ،طضاء الذيـ يؿثؾقن دولفؿطدد إ

 !!--«-تحرص طؾك فرض سقطرهتا طؾك الؿجؿع وتقجقف قراراتف لصالح سقاساهتا

ثؿ هؾ يؿؾؽ همٓء الدطاة أن ٓ يحضر  :(332)صقال األلباين 

ا إلك ضقة والخقارج وغقرهؿ مؿـ يسعك حثقثً ممتؿرهؿ بعض الرافضة واإلبا

وجعؾفا متقائؿة مع الحضارة الغربقة التل غزت  ،تغققر إحؽام الشرطقة

 !!وٓ حقل وٓ ققة إٓ باهلل ،واهلل الؿستعان !؟قؾقهبؿ

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

 :كـؼؾ بعض الػقائد ألئؿة هذا الشلن

قال اإلمام » :(1/02) «قعقـإطالم الؿق»يف  $قال ابـ ققؿ الجقزية 

ا بالؽتاب والسـة وبؼقل أصحاب مـ كان طالؿً : $محؿد بـ الحسـ 

وسعف أن يجتفد رأيف فقؿا  ،وبؿا استحسـ فؼفاء الؿسؾؿقـ ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
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ويؼضل بف ويؿضقف يف صالتف وصقامف وحجف وجؿقع ما أمر بف وهنل  ،ابتؾل بف

لؿ يلل وسعف العؿؾ بذلؽ وإن أخطل فنذا اجتفد وكظر وقاس طؾك ما أشبف و ،طـف

 «-الذي يـبغل أن يؼقل بف

 :لؾدطاة والؿتعالؿقـ $وكصقحة البـ حزم 

وإن أطجبت بعؾؿؽ فاطؾؿ » :(68)ص «األخالق والسقر»يف  $قال 

فال  ،ؽ تعالكوهبؽ إياها ربُّ  ،وأكف مقهبة مـ اهلل مجردة ،أكف ٓ خصؾة لؽ فقف

تقلد طؾقؽ كسقان ما  ،لؽ بعؾة يؿتـحؽ هبافؾعؾف يـسقؽ ذ ،تؼابؾفا بؿا يسخطف

 --«--طؾؿت وحػظت

 

* * *
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 (1)$ٌدٍس ٌِري اىسٌؼلٖ /اىؼ٘ذ

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ األلباين   (:2236) (63/ص12ج) «الض 

ثـا  :طـ خالد بـ مخؾد (33)صطـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف البزار 

-- -دطا طثؿان :قال حدثـل حؿران :سؿعت محؿد بـ كعب :إسحاق بـ حازم

القضقء إٓ غػر اهلل لف ما تؼدم مـ  ٓ يسبغ طبد» :صؾك اهلل يؼقل اهلل سؿعت رسقل

 -«ذكبف وما تلخر

فؼد  «الصحقحقـ» وإن كان مـ رجال ،وخالد بـ مخؾد :$قال األلباين 

وقد ساق بعضفا  ،وساق لف ابـ طدي طشرة أحاديث استـؽرها ،تؽؾؿ فقف جؿاطة

 «-صحقحف»يف  أحدها مؿا أخرجف البخاري« قزانالؿ»يف  الذهبل

عددتف يف مـؽرات خالد ل« الحامع الصحقح» ولقٓ هقبة» :قال الذهبل فقف

 --«--بـ مخؾد

« الصحقحقـ»يف  فنن الحديث ،وأرى أكا أن هذا الحديث مـ مـؽراتف

                                           

طة الؿـقرية( مـقر )أو محؿد مـقر( بـ َطْبُده آغا الـؼؾل الدمشؼل إزهري: صاحب )دار الطبا (1)

( وكشر كثقًرا 1337يف الؼاهرة- تػؼف يف إزهر سؾػقًّا، وأصبح مـ طؾؿائف- وأكشل دار الطباطة )

كؿقذج مـ إطؿال الخقرية يف إدارة الطباطة »مـ الؿصـػات الؼديؿة والحديثة- وصـػ كتاب 

وتقيف بالؼاهرة ، «ط ,إرشاد الراغبقـ يف الؽشػ طـ آي الؼرآن الؿبقـ »، ولف «ط ,الؿـقرية 

 (-7.315« )إطالم»هـ(- 1367سـة )
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 «--- وما تلخر-»: ولقس فقف ققلف ،بف كحقه طـ حؿرانغقرهؿا مـ صرق و 

 «!رواه البزار بنسـاد حسـ» :(1/12)قل الؿـذري وطؾك هذا فؼ

رواه البزار ورجالف مقثؼقن والحديث حسـ إن » :(1/030)وققل الفقثؿل 

 !!«!شاء اهلل

وإسـاده ٓ » :(16-12)ص «لكوْ اختقار األَ »يف  ومثؾف ققل الحافظ ابـ رجب

 !«!بلس بف

متـف مـ الـؽارة ا مـفؿ طؾك ضاهر اإلسـاد دون الـظر إلك ما يف إكؿا هق جريً 

ٕكف صرح بتحسقـ متـ الحديث  ،وققل الفقثؿل أبعد طـ الصقاب ،التل ذكرهتا

 !فتـبف ،وسـده

بعد أن طزاه « الخصال الؿؽػرة»يف  وقد أشار إلك ما ذكرت الحافظ ابـ حجر

إلك أبل بؽر الؿروزي و ،«الؿسـد»و ,لؿ أره فقفو,« الؿصـػ»يف  ٓبـ أبل شقبة

: ؽـ لقس فقفل« الصحقحقـ»يف  وأصؾ الحديث :(14,15)صفؼال  ،والبزار

 «-وما تلخر»

لف شقاهد » :فؼال« الخصال الؿؽػرة»طؾك  وخػل هذا طؾك الؿعؾؼ الدمشؼل

 !«!كثقرة يف األصقل الستة وغقرها باختالف بعض ألػاضف

 طـ أكف لؿ يعؾؿ أن تؾؽ الشقاهد فضاًل  فؾؿ يتـبف إلشارة الحافظ الؿذكقرة

 !ألكفا كؾفا لقست فقفا الزيادة ،ست لفضد الحديث ولق

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

اهلل محؿد بـ  طبد قحقث حؼؼف أب ،والؽتاب لف أكثر مـ تحؼقؼ وتعؾقؼ
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قال  -محؿد الؿصطػك إكصاري كؿا يف مؽتبة الؿسجد الـبقي الشريػ

ن خدمة هذا الؽتاب هق خدمة لؽالم إ»---  :يف مؼدمتف (5 ,2)صالؿحؼؼ 

ؿ مـ أطالم أهؾ ؾَ ومـفا أكف مـ مملػات طَ  ،ا وشرفً وكػك بذلؽ فضاًل  ،اهلل رسقل

ن الـسخة الؿطبقطة مـ أومـفا  ،الحديث الحػاظ الحجة ابـ حجر العسؼالين

ضؿـ مجؿقطة الرسائؾ الؿـقرية هل القحقدة الؿقجقدة طـدكا بؿؽتبة الؿسجد 

قفا أخطاء فاحشة وف ،ٕهنا مختصرة ،وهل ٓ تؿثؾ الؽتاب ،الـبقي الشريػ

ا ا مفؿا مـؼحً فنخراج الؽتاب مـ أصؾف الؿخطقط محؼؼً  ،كثقرة  «-جدًّ

 :فائدة

الخصال الؿؽػرة لؾذكقب الؿؼدمة »ا سؿاه ػ الحافظ ابـ حجر كتابً ألَّ 

يف  وذكره حاجل خؾقػة ،وقد سبؼف إلك ذلؽ الحافظ الؿـذري «والؿمخرة

 «-كشػ الظـقن»

مصـػاتف  :ابـ حجر العسؼالين»كتابف  الؿـعؿ يف وذكره شاكر محؿقد طبد

 «-ودراسة يف مـفجف

وأما الـسخة الؿطبقطة ففل مـ ضؿـ مجؿقطة الرسائؾ » :وقال الؿحؼؼ

صبعت (، و266,257)مـ صػحة  ،مـ الجزء إول (الرسالة الثالثة طشر)الؿـقرية 

مـقر  يف إدراة الطباطة الؿـقرية لصاحبفا محؿد (هجرية 1343)ولك طام الطبعة إ

ا- وفقفا أخطاء كثقرة ،الًّ ا مخِ وهل مختصرة اختصارً  ،الدمشؼل  -اكتفك --«جدًّ

كؿا صبع الؽتاب  -واهلل أطؾؿ ،$وهل التل أشار إلقفا الشقخ  :قؾت

 -الؿـعؿ سؾقؿ بتحؼقؼ الشقخ طؿرو بـ طبد

* * *  
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 /األظتاذاىؼ٘ذ 

 (1)$ةٔ فٓص ٌدٍٔد ٌدٍس ػانص أ

طـد تعؾقؼف  (5158) (186.ص11ج) «ِعقَػةالضَّ »يف  $ذكره إلباين 

ومـ  ،ورجؾف بنخافتف ،مـ سرق وأخاف السبقؾ فاقطع يده بسرقتف» :طؾك حديث

 «-ومـ قتؾ وأخاف السبقؾ واستحؾ الػرج الحرام فاصؾبف ،قتؾ فاقتؾف

( طـ القلقد 15.276.11854) «التػسقر»يف  أخرجف ابـ جرير الطربي

                                           

محؿقد بـ محؿد شاكر بـ أحؿد بـ طبد الؼادر، مـ أسرة أبل طؾقاء الحسقـقة  (1)

 1/هـ 1327يف لقؾة العاشر مـ الؿحرم سـة اإلسؽـدرية بصعقد مصر- ولد يف جرجا يف

يف كػس العام مع والده إذ ُطقِّـ والده وكقاًل  الؼاهرة م، واكتؼؾ إلك 1959 سـة فرباير

، وكان قبؾ ذلؽ شقًخا لعؾؿاء اإلسؽـدرية، يعد طؾك رأس قائؿة محؼؼل إزهر لؾجامع

ا الؿجال كثقرة، وهل طـقان طؾك الدقة واإلتؼان، ومـ أشفر الرتاث العربل، وإكجازاتف يف هذ

)مجؾدان(، « صبؼات فحقل الشعراء»جزًءا(،  16« )تػسقر الطربي»الؽتب التل حؼؼفا: 

 7 - هـ 1418 ربقع أخر 3 مجؾدات(- تقيف مساء يقم الخؿقس 6لؾطربي )« هتذيب أثار»

 .م1997 أغسطس

بركامج صبؼات فحقل »، «أباصقؾ وأسؿار»، «الؼقس العذراء»، «الؿتـبل»مـ مملػاتف: 

 «-قضقة الشعر الجاهؾل يف كتاب ابـ سالم» ،«كؿط صعب وكؿط مخقػ»، «الشعراء

 «محؿقد محؿد شاكر-- الرجؾ والؿـفج»لبعض تالمذتف، و« دراسات طربقة وإسالمقة»اكظر: 

ؿحؿقد ل «أبق ففر محؿقد محؿد شاكر، بقـ الدرس إدبل والتحؼقؼ»، وحسـ الؼقام لعؿر

 .إبراهقؿ الرضقاين

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B1%D8%AC%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1327_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1909
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%87%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/3_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1418_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1418_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/7_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/1997
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%B7_%D8%B5%D8%B9%D8%A8_%D9%88%D9%86%D9%85%D8%B7_%D9%85%D8%AE%D9%8A%D9%81
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%85%D8%B1_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 ---بـ أبل حبقببـ مسؾؿ طـ ابـ لفقعة طـ يزيد 

 «-مـؽر» :قال األلباين

 «-يف إسـاده كظر» :وقال الطبري

 «-إن صح سـده» :(0/21ل ابـ كثقر )اوق

كقؾ الؿرام يف تػسقر آيات »يف  وتبعف يف ذلؽ صديؼ حسـ خان فؼال

مع ,وهذا » :,(2.34) «فتح الؼدير»يف  كاينقا لؾشتبعً , (215)ص «إحؽام

 «-ٓ يدرى كقػ صحتف ,ما فقف مـ الـؽارة الشديدة

 :ولف طؾتان ،وهق ضاهر الضعػ :قال األلباين

- إٓ فقؿا رواه طـف العبادلة ،فنكف سقئ الحػظ ،ضعػ ابـ لفقعة :األولك

بؾ مخالػ لؿا  ،لف طـدي ا مؿا ٓ وجفَ واحتجاج الشقخ أحؿد شاكر بف مطؾؼً 

 -كابـ حجر وغقره ،طؾقف إئؿة الـؼاد مـ قبؾـا

وقد  ،فنكف كان يدلس تدلقس التسقية ،لقلقد بـ مسؾؿتدلقس ا :األخرى

 -طـعـ يف اإلسـاد كؾف كؿا ترى

ثؿ إن » :«التػسقر»وأما ققل صديؼـا األستاذ محؿقد شاكر يف تعؾقؼف طؾك 

 «!ولؿ يذكر أكف سؿع مـف ،يزيد بـ أبل حبقب لؿ يدرك أن يسؿع مـ أكس

لؿ يدرك أن يسؿع  فنكف إذا كان ،وهذا إطالل طجقب غريب :قال األلباين

 ؟!«ولؿ يذكر أكف سؿع مـف»: مـ أكس فؿا فائدة ققلف
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 !ا بالتدلقسفنن هذا إكؿا يؼال إذا أدركف وكان يؿؽـف السؿاع مـف وكان مقصقفً 

فنكف مات سـة  ،وهذا وذاك مـ الـػل مـػل بالـسبة لقزيد بـ أبل حبقب

ابـ و« التؼريب» يف كؿا قال الحافظ ،وقد قارب الثؿاكقـ ،ثؿان وطشريـ ومئة

ثالث أو  سـة اثـتقـ ڤقد تقيف أكس (، و3.295) «الثؼات»يف  حبان

فؽقػ  ،ومعـك هذا أكف أدرك مـ حقاة أكس كحق خؿس وثالثقـ سـة ،وتسعقـ

 !؟«لؿ يدرك أكف سؿع مـ أكس» :يؼال

ولؿ يذكر أكف سؿع » :فؿا معـك أن يؼال فقف ،ثؿ هق لؿ يقصػ بالتدلقس

 -كؿا هق معؾقم ،افقة يف مثؾف إلثبات آتصال طـد الجؿفقرفالؿعاصرة ك !؟«مـف

أن الحديث ضعقػ لضعػ ابـ لفقعة وطـعـة  :وجؿؾة الؼقل :$وقال 

 -اكتفك -القلقد

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

وهق  ،ؿ مـ أطالم الؾغةؾَ طَ  $الشقخ أبق ففر محؿقد محؿد شاكر 

صريؼتف ٓ  ،دب والشعرومػؽر لف بصؿتف يف إ ،وكاتب حاذق ،محؼؼ بارع

 ،بؾغ ذروتف يف كتبف وتحؼقؼف لؽتب الرتاث ،ال ٓ يجارىوقؾؿف سقَّ  ،جارىتُ 

وتقالت إحزان  ،(هجرية 1418)سـة  $تقيف  ،ومثؼػ واسع إصراف

ابـ باز وابـ طثقؿقـ وإلباين رحؿفؿ اهلل تعالك  :بؿقت طؾؿاء هذا الشلن

 -وأسؽـفؿ فسقح الجـان

وأما مؼآتف فؼد  ،دراسات لجفقده يف خدمة كتب الرتاث بت طـفتِ وقد كُ 
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جؿعفا تؾؿقذه طادل جؿال يف  «جؿفرة مؼآت محؿقد شاكر»عت بعـقان ؿِ ُج 

 -مجؾديـ

 :ومـ أهؿ الدراسات التل صبعت

لؾػاضؾ محؿقد  «شقخ العربقة وحامؾ لقائفا أبق ففر محؿقد شاكر» ,1

 -هـ 1415طام  ،دار الخاكجل :ط ،الرضقاين

 «-محؿقد محؿد شاكر الرجؾ والؿـفج» ,2

 «-محؿقد محؿد شاكر والشعر الجاهؾل» ,3

 -$وغقرها كتب كثقرة طـ جفقد الشقخ 

 «تػسقر الطربي»يف مؼدمة الجزء إول مـ  $قال الشقخ محؿقد شاكر 

بقد أين كـت أجد مـ الؿشؼة يف » :ا الباطث لف طؾك الؼقام بتحؼقؼفمبقـً  (1.11)

وتباطد أصراف  ،كان يستققػـل يف الؼراءة كثرة الػصقل يف طبارتف ،قراءتف ما أجد

وكان  ،افال يسؾؿ لل الؿعـك حتك أطقد قراءة الػؼرة مـف مرتقـ أو ثالثً  ،الجؿؾ

,ولؽـ تبقـ لل  ،ا مـ العبارة غقر الذي اكتفج أبق جعػرػـا هنجً سبب ذلؽ أكـا ألَّ 

فؾؿا فعؾت  ،أن يجعؾ طبارتف أبقـ قؼؾِ  مـ الرتققؿ يف الؽتاب َخ أن قؾقاًل  ,اأيًض 

إلك قراءهتا وجدهتا قد ذهب طـفا  بعدُ  ُت دْ ذلؽ يف أكحاء متػرقة مـ كسختل وطُ 

- فتؿـقت يقمئذ أن يـشر هذا الؽتاب الجؾقؾ كشرة --مـ الؿشؼة ما كـت أجد

ا ف كثقرً بَ جـِّ وحتك تُ  ،صحقحة محؼؼة مرقؿة حتك تسفؾ قراءهتا طؾك صالب العؾؿ
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َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 «- ففؿ مراد أبل جعػرمـ الزلؾ يف

وهـاك سبب آخر دطا » :(1/10)وقال الشقخ محؿقد شاكر يف الؿؼدمة 

أن ما صبع مـ تػسقر أبل جعػر كان فقف خطل كثقر هق و :إلك كشره وتحؼقؼف

 «-وتصحقػ وتحريػ

ؼف إكرب الؿحدث أحؿد محؿد شاكر قتؿ التحؼقؼ بالؿشاركة مع شؼ :قؾت

ر بدراستف دراسة حديثقة والحؽؿ طؾك بحقث يؼقم الشقخ أحؿد شاك ،$

ويؼقم إستاذ محؿقد شاكر بالباقل مـ  ،حاديث مـ حقث الصـاطة الحديثقةإ

 -واهلل أطؾؿ -مؼابؾة الـسخ وتحؼقؼ الـص وتخريج إققال الشعرية وغقرها

 

* * *
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  ٌدٍس ُجايت جْٔصي

 (1)أليب ـت٘س «فظائو اىلصآن»اىٍفيق ـىل 

ِعقَػة»يف  $اين ذكره الشقخ األلب   (:2118) (021/ص11ج) «الض 

يف  طـف البقفؼل(، و1.552)طـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الحاكؿ 

مـ قرأ الؼرآن فؼد استدرج الـبقة بقـ جـبقف غقر أكف ٓ » :( حديث264) «إسؿاء»

 ،وٓ يجفؾ مع مـ جفؾ ،ٓ يـبغل لصاحب الؼرآن أن يجد مع مـ وجد ،يقحك إلقف

 «-كالم اهلل تعالك ويف جقفف

 !ووافؼف الذهبل «-صحقح اإلسـاد» :$قال الحاكؿ 

ٕن ثعؾبة بـ يزيد الذي  :ضعقػهق و ،وفقف كظر طـدي :$قال األلباين 

فؼد ذكره ابـ أبل حاتؿ  ،روى طـ ابـ طؿرو هق ثعؾبة أبق الؽـقد الحؿراوي

ثعؾبة بـ أبل » إٓ أكف وقع طـده ،ا وٓ تعدياًل لؿ يذكر فقف جرًح ( و1.1.463)

كـك »و« تاريخ البخاري»كؿا يف  (ابـ)سؼاط لػظة إ! والصقاب «!الؽـقد

 «-ثؼات ابـ حبان»و «الدوٓبل

 أخرجف أبق طبقد :ا طـ ابـ طؿرووإكف قد روي الحديث مقققفً  :$وقال 

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)
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 -بنسـاد رجالف ثؼات رجال الشقخقـ طـ ثعؾبة هذا بف (7,8) «فضائؾ الؼرآن»يف 

يف  فؼد أخرجف ابـ الؿبارك ،عؾ هذا الؿقققف هق الصقابلو :قال األلباين

سؿاطقؾ إطـ إسؿاطقؾ بـ رافع طـ  ،اوابـ أبل شقبة مختصرً  ،(275) «الزهد»

 -ا بفاهلل بـ طؿرو مقققفً  بـ طبقد اهلل بـ أبل الؿفاجر طـ طبد

ـ  ،الطرباين(، و72) «ققام الؾقؾ»يف  ابـ كصر :وخالػفؿا ومـ صريؼف يقسػ ب

مرفقًطا  ( فرووه طـ إسؿاطقؾ بـ رافع بف135.2ق) «هداية اإلكسان»يف  ديالفا طبد

ـ رافع وهق مرتوك» :$وقال الفقثؿل  ،بف  «-رواه الطرباين وفقف إسؿاطقؾ ب

 ،اا مقققفً فؼد وجدت لف صريؼً  ،والصقاب رواية الققػ :$قال األلباين 

بـ صالح طـ  اهلل حدثـا طبد :(53.8,9) «فضائؾ الؼرآن»يف  بق طبقدأفؼال 

وهذا  ،-- فذكره كحقه-اهلل بـ طؿرو قال معاوية بـ صالح طـ أبل يحقك طـ طبد

هق أبق صالح (، وطبد اهلل بـ صالح)إسـاد حسـ طؾك الخالف الؿعروف يف 

 -كاتب الؾقث

ألكف لقس  ،فلحسـ« فضائؾ الؼرآن»طؾك  وسؽت طـف الؿعؾؼ :$قال األلباين 

 !(مـ طرف كػسف فؼد طرف ربف) :مـ قال ولؼد صدق ،مـ فرسان هذا الؿجال

كلمثال الؿعؾؼقـ الثالثة طؾك الطبعة  ،بخالف غقره مـ الؿعتديـ طؾك هذا العؾؿ

 -اكتفك !اا وتضعقػً تصحقحً « الرتغقب والرتهقب» الجديدة لؽتاب الؿـذري
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 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

محؿد .ػاضؾولعؾ أقدم مـ حؼؼ الؽتاب ال ،حؼؼ الؽتاب أكثر مـ تحؼقؼ

وهل رسالة مؼدمة لـقؾ درجة الؿاجستقر مـ جامعة الؿؾؽ  ،كجايت جقهري

 -واهلل أطؾؿ -إطظؿل محؿد مصطػك.بنشراف الدكتقر الػاضؾ ،العزيز طبد

 

* * *
  



 
ث»يف  506

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 (1)$ٌدٍس خاٌس اىفلٖ /اىؼ٘ذ اىفالٌث

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد  (5158) (263.ص11ج) «الضَّ

(، 233)ص «الصغقر»يف  الطرباين(، و3.17)ك حديث أخرجف أحؿد تعؾقؼف طؾ

( مـ صريؼ لقث بـ أبل سؾقؿ طـ طؿرو بـ مرة 4.385) «الحؾقة»يف  بق كعقؿأو

الؼؾقب » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :طـ أبل البخرتي طـ أبل سعقد الخدري قال

ب وقؾ ،غؾػ مربقط طؾك غالففأوقؾب  ،قؾب أجرد فقف مثؾ السراج يزهر :أربعة

 -«-- الحديث-وقؾب مصػح ،مـؽقس

 «-ضعقػ» :$قال األلباين 

 «-ٓ يروى طـ أبل سعقد إٓ هبذا اإلسـاد» :$قال الطبراين 

يف  أحؿدو ،«اإليؿان»يف  وأخرجف ابـ أبل شقبة :$قال األلباين 

                                           

هـ( يف كؽؾك العـب إحدى قرى مديرية 1359مد الػؼل، مـ طؾؿاء الديـ، ولد سـة )محؿد حا (1)

البحقرة بؿصر، فحػظ الؼرآن الؽريؿ، ثؿ التحؼ بإزهر، وكال شفادة العالقة، وأسس جؿاطة 

أكصار السـة الؿحؿدية- وحؿؾ طؾك أهؾ الطرق فؾحؼف بسبب ذلؽ طداوة بعضفؿ، ودرس 

در هبا مجؾة اإلصالح، ثؿ طاد إلك مصر فلشرف طؾك صبع طدد بالؿعفد العؾؿل بؿؽة كؿا أص

أثر الدطقة »هـ(- مـ آثاره:  1378رجب سـة ) 7مـ كتب الديـ والعؾؿ، وتقيف بالؼاهرة يف 

مـ »، و«شذرات البالتقـ»، «القهابقة يف اإلصالح الديـل والعؿراين يف جزيرة العرب وغقرها

 (-173، 9.172) «معجؿ الؿملػقـ»اكظر: «- دفائـ الؽـقز
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ولذلؽ كـت قؾت يف  ،ورجالف كؾفؿ ثؼات «التػسقر»يف  الطربيو ،«السـة»

 «-حديث مقققف صحقح» :«اإليؿان»طؾك  التعؾقؼ

بلكف مـؼطع بقـ أبل البختري واسؿف « إغاثة الؾفػان»طؾك  فتعؼبـل الؿعؾؼ

 !!حاتؿ وغقرهأبق  كؿا قال ،ألكف لؿ يسؿع مـ حذيػة ،سعقد بـ فقروز

 رِ هذا ٓ يَ  :فلققل
َّ

وإكؿا صححت وقػف  ،صحح إسـادهإٔين لؿ  :د طؾل

ٕكف لؿ  :قر ٕبل حاتؿ غقر صحقحطؾك أن كسبة الؼقل الؿذك ،بالـسبة لؾؿرفقع

حذيػة  (52و ص 51)ص «أبل البخرتي» يف ترجؿة« الؿراسقؾ»كتابف يذكر يف 

أبا ) :إكؿا ذكر فقفؿ(، وأبق البخرتي)يف جؿؾة الصحابة الذيـ لؿ يسؿع مـفؿ 

 «-التفذيب»يف  كذا كؼؾف الحافظ(، وسعقد الخدري

ا فقؽقن اإلسـاد مـؼطعً  ،ؿفقف« هتذيب الؿزي» ا ٕصؾفذكره هذا تبعً  ،كعؿ

ؾقؿ مع مخالػتف وهل ضعػ لقث بـ أبل ُس  ،ويف هذا طؾة أخرى ،مرفقًطاا مقققفً 

 (-1.123) «تخريج اإلحقاء»يف  وبف أطؾف الحافظ العراقل ،لألطؿش

( بعدما 1.56) «التػسقر»يف  $ومـ الغرائب ققل الحافظ ابـ كثقر 

 !!«!وهذا إسـاد جقد حسـ» :ساق إسـاد أحؿد

وطـ آكؼطاع بقـ أبل البخرتي  ،فغػؾ طـ ضعػ لقث ومخالػة إطؿش

 -وأبل سعقد! اكتفك

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

تؽؾؿ يف العؾؿاء بعؾؿ أو  أً فرحؿ اهلل امر» :$وكؿا ذكر اإلمام الذهبل 
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ووسع  ،ثؿ استغػر لفؿ ،قاويؾفؿ بتمدة وففؿأوأمعـ يف مضايؼ  ،صؿت بحؾؿ

 «- ففق ٓ يدري وٓ يدري أكف ٓ يدريوإٓ ،كطاق الؿعذرة

 ااهلل وأسؽـفؿ اقـ الجؾقؾقـ إلباين والػؼل رحؿفؿؿَ وهذا رأيتف يف العالِ 

 -الجـة

 -«اإلخالص ٓ يعدلف طؿؾ» :وكؿا ذكر

 :(1.15) «لطائػ الؿعارف»يف  $الػرج بـ الجقزي أبق  وقال اإلمام

 ،العؿؾ صقرة ،حامؾفيـبف ريحف طؾك  ،اإلخالص مسؽ مصقن يف مسؽ الؼؾب»

 ـلق قطعت سائر الؿـازل لؿ تؽ ،إذا لؿ تخؾص فال تتعب ،واإلخالص روح

فنن خصؿ اإلخالص إذا  ،وٓ تغرت بصقرة الطاطات ،ا إٓ بشفقد الؿققػحاجًّ 

لقس  ،سقق اإلخالص رائجة ،لزم الحبس طـ الؼبقلأجاء طـد حاكؿ الجزاء 

وقؾؿ الؼبقل قد أثبتفا يف  ،اطرًض الؿخؾص يعد صاطاتف ٓحتؼارها  ،فقفا كساد

 «-وببفرجتف يصح الـؼد ،مبفرج طؾك الحؼ بسرت الحال ،حقز الجقهر الؿخؾص

لف دور بارز يف  (هجرية 1378) $محؿد حامد الػؼل .الشقخ العالمة

وكان لف دور بارز يف تحؼقؼ  ،العصر يف إكشاء جؿاطة أكصار السـة الؿحؿدية

مجؾة » وكان لفذه الؿجؾة ،قذه ابـ ققؿ الجقزيةكتاب اإلمامقـ ابـ تقؿقة وتؾؿ

وكان مـ  ،وتقلك رياسة تحريرها ،دور طظقؿ يف كشر العؼقدة الصافقة «الفدى

وإستاذ محب  ،أحؿد محؿد شاكر الؿحدث :اب الؿجؾة طؾك سبقؾ الؿثالكتَّ 

الظاهر أبق  والشقخ طبد ،الحؿقد والشقخ محقل الديـ طبد ،الديـ الخطقب
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الشقخ ، والشقخ صادق طركقس -شقخ أبق القفاء محؿد درويشوال ،السؿح

 -وغقرهؿ -الشقخ محؿقد شؾتقتو ،والشقخ خؾقؾ هراس ،الرحؿـ القكقؾ طبد

 ،ا ٓبـ تقؿقة وتؾؿقذه ابـ ققؿ الجقزية رحؿفؿ اهللمحبًّ  $وكان الشقخ 

إغاثة »كتاب ومـفا  ،ف لفؿ ققامف بتحؼقؼ العديد مـ كتبفؿ الؼقؿةـ حبِّ ومِ 

وجفقده مـثقرة يف تحؼقؼاتة الؼقؿة وخدمة الرتاث  ،بـ ققؿ الجقزيةٓ« ؾفػانال

 -اإلسالمل

 :فائدة

يف هامش  ،الرسالة :ط ،بـ ققؿ الجقزيةٓ« زاد الؿعاد» اؼَ قال محؼِّ 

حتك الطبعة » :(7)ص «زاد الؿعاد»كتاب تعؾقؼفؿ طؾك الـسخ الؿطبقطة مـ 

ففل كؿثقالهتا مشحقكة  $ؼل بتحؼقؼفا الشقخ محؿد حامد الػ لـالتل طُ 

الؽتب  راطتؿد طؾك كسختقـ مقجقدتقـ بدادطائف أكف ابالخطل بالرغؿ مـ 

 -اكتفك !وأكف راجع أحاديثفا طؾك أصقلفا مـ الؽتب الستة وغقرها ،الؿصرية

وأكثرهؿ  ،مـ ٓ يرى قدره اأرفع الـاس قدرً » :$وكؿا قال الشافعل 

 «- مـ ٓ يرى فضؾففضاًل 

أو  ،تؽؾؿ يف العؾؿاء بعؾؿ أً مرافرحؿ اهلل » :$حافظ الذهبل وكؿا قال ال

ثؿ استغػر لفؿ ووسع  ،فؿوأمعـ يف مضايؼ أقاويؾفؿ بتمدة وفَ  ،صؿت بحؾؿ

 «-وإٓ ففق ٓ يدري وٓ يدري أكف ٓ يدري ،كطاق الؿعذرة
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 :$مصادر ترجؿتف 

 (-12692)( ترجؿة 257.ص3ج) طؿر كحالة« معجؿ الؿملػقـ» ,

 (-593.ص2ج) «يف ترجؿة العالمة الؿحدث حؿاد إكصاري الؿجؿقع» ,

ما أجؿؾ الصؿت يف الؼضايا الحساسة، فؽؿ شاهدكا مؿـ » :قال ابـ حزم 

 -(452.1)الرسائؾ:  «-ا بؾغـا أكف أهؾؽف سؽقتفأهؾؽف كالمف، ولؿ كر قط أحدً 

الجؿفقر  وشذ ابـ حزم طـ» :(1/300قال الزركشل )الـؽت طؾك الؿؼدمة 

وٓ يزيد اكضؿام الضعقػ إلك  ،ا ٓ يؼقىلق بؾغت صرق الضعقػ ألػً فؼال: و

أٓ ترى أن خرب  ،ا- وهذا مردود: ٕن الفقئة آجتؿاطقة لفا أثرالضعقػ إٓ ضعػً 

فنذا كان ما ٓ يػقد  ،الؿتقاتر يػقد الؼطع مع أكا لق كظركا إلك آحاده لؿ يػد ذلؽ

ن يػقد آكضؿام آكتؼال مـ درجة الؼطع باكػراده يػقده طـد آكضؿام فلولك أ

فنن  ،ففذا سمال ٓزم ٓسقؿا إذا بؾغ مبؾغ التقاتر ،الضعػ إلك درجة الؼقة

 «-كؿا تؼرر يف طؾؿ إصقل ،الؿتقاتر ٓ يشرتط يف أخباره العدالة

 

* * *
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 (1)$ظ٘س ظاةق /اىؼ٘ذ اىفاطو

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ األلباين  طـد  (:2000) (306/ص11ج) «الض 

ثـا  ،حدثـا أحؿد :(33)ص «إوسط»يف  تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الطرباين

ثـا الحارث بـ ططقة طـ إوزاطل طـ أبل الزبقر  ،الؿتقكؾ بـ محؿد بـ سقرة

 «-مـؽر»هق ، و«هنك أن يبال يف الؿاء الجاري» :مرفقًطاطـ جابر 

 «-لؿ يروه طـ إوزاطل إٓ الحارث» :قال الطبراين

 «-صدوق يفؿ» :«التؼريب»يف  الحافظ قال

 -لؽـ فققف أبق الزبقر وهق مدلس وقد طـعـف :قال األلباين

                                           

محافظة  الشفقر، تخرج يف كؾقة الشريعة- مـ مقالقد «فؼف السـة»السقد سابؼ صاحب كتاب  (1)

بدأ يؽتب يف  .ـه 1335 الؿقافؼ م1915 يف يـاير طام إسطـفا قرية الباجقر مركز الؿـقفقة

مجؾة اإلخقان إسبقطقة مؼالة مختصرة يف فؼف الطفارة- واكتؼؾ يف السـقـ إخقرة مـ طؿره 

يف  جائزة الؿؾؽ فقصؾ حصؾ طؾك هـ 1413 ، ويف سـةبؿؽة الؿؽرمة (لؼرىجامعة أم ا) إلك

 الػؼف اإلسالمل-

، «رسالة يف الحج»، «والبديؾ الربا»، «مصادر الؼقة يف اإلسالم»، «فؼف السـة»مـ مملػاتف: 

العؼائد »، «راح والؿـاسباتتؼالقد وطادات يجب أن تزول يف إف»، «رسالة يف الصقام»

 «-اإلسالمقة

 85م طـ طؿر يـاهز  2555 فرباير 27 الؿقافؼ هـ1425 ذي الؼعدة 23 تقيف يقم إحد

 (-299,359.ص 1)ج« مقة الؿعاصرةمـ أطالم الدطقة والحركة اإلسال»اكظز:  .سـة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%88%D9%81%D9%8A%D8%A9_(%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AC%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D9%87%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1915
https://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1335_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A3%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1413_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1413_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%A6%D8%B2%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83_%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1420_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2000
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 «-ثؼات ابـ حبان»يف  ولعؾف ،والؿتقكؾ بـ محؿد بـ سقرة لؿ أجد لف ترجؿة

بنسـاد « إوسط»يف  رواه الطرباين» :(1/83) «الترغقب»يف  قال الؿـذري

 «!جقد

صحقح »يف  كـت اطتؿدت طؾقف يف إيرادي إياهوقد  !كذا قال :قال األلباين

وكصصت  ،طؾقفا فقف بـاء طؾك الؼاطدة التل جريُت  (6695) «الجامع الصغقر

أن وقد وقػت طؾك إسـاده واكؽشػت لل (، و21, 1.8) «مؼدمتف»يف  طؾقفا

 «-الضعقػ»يف  فؾقحذف ولقطبع ،طؾتف

، الؿتـيف  ةوهل الؿخالػ ،ةقكؽشػت لل العؾة الحؼقؼاثؿ  :$ثؿ قال 

 -«الجاري»: بدل« الراكد» :إٓ أكف قال ،فؼد رواه الؾقث بـ سعد طـ أبل الزبقر بف

وأبق  (،343)ابـ حبان (، و1.15)الـسائل (، و1.162)أخرجف مسؾؿ 

 (-3.355)أحؿد و« صحقحف»يف  طقاكف

بقان حظر البقل يف الؿاء الراكد والدلقؾ طؾك إباحة » :وترجؿ لف بؼقلف

 «-لؿاء الجاريالبقل يف ا

 -(3.341)أخرجف أحؿد  -ثـا أبق الزبقر بف :وتابعف ابـ لفقعة

دلقؾ « الراكد»: فاتػاق الؾقث وابـ لفقعة طؾك روايتف بؾػظ :قال األلباين

 -طؾك كؽارة لػظ حديث الرتجؿة كؿا تؼتضقف طؾؿ مصطؾح الحديث

جقيد فاغرت بت ،الؿـاوي لعؾة الحديث التل سبؼ بقاهنا يتـبف ولؿ :قال
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 :(1.476) «التقسقر»يف  فؼال ،الؿـذري إلسـاده وتقثقؼ الفقثؿل لرجالف

 «!إسـاده جقد»

(، 4195)فلورده فقف  ،«كـزه»يف  ,طؾك طادتف,وقؾده يف ذلؽ الغؿاري 

 «!لالستؼذار ٓ لؾتـجقس» :طؾؼ طؾقف بؼقلفو

 !اثبت العرش ثؿ اكؼش :لققلف

 :$قال األلباين 

كثرة « فؼف السـة» د سابؼ يف كتابف الـافعمؿا يمخذ طؾك السق :تـبقف

ِعقَػةاألحاديث   يف كؿا تراه مػصاًل  ،وفؼدان الدقة العؾؿقة يف تخريجفا ،فقف الض 

 -اكتفك «تؿام الؿـة» كتابل

فنن كتاب  :(10-12)ص «تؿام الؿـة»كتابف مؼدمة يف  $قال األلباين 

ػ يف لِّ طؾقفا مؿا أُ  ؾشقخ سقد سابؼ مـ أحسـ الؽتب التل وقػُت ل« فؼف السـة»

 ،مع البعد طـ العبارات الؿعؼدة ،وسالسة أسؾقب ،مقضقطف يف حسـ تبقيب

ب الشباب الؿسؾؿ يف إمر الذي رغَّ  ،ؿا يخؾق مـفا كتاب مـ كتب الػؼفالتل قؾَّ 

 ،وفتح أمامفؿ آفاق البحث يف السـة الؿطفرة ،والتػؼف يف ديـ اهلل بف ،اإلقبال طؾقف

راج ما فقفا مـ الؽـقز والعؾقم التل ٓ يستغـل طـفا مسؾؿ ػزهؿ طؾك استخحو

ـِ يف الدِّ  فُ فْ ؼِّ ػَ ا يُ قرً ف َخ بِ  اهللُ  دِ رِ يُ  ـْ مَ »: ملسو هيلع هللا ىلصكؿا قال  ،اأراد اهلل بف خقرً   -متػؼ طؾقف« ي

ؽتاب السقد سابؼ فلخرج لفؿ هذا ال إستاذفؽان أن ألفؿ اهلل تعالك --- 
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مـ أجؾ ذلؽ ، اجزاه اهلل خقرً  ،فؿ السبقؾفؼرب لفؿ الطريؼ وأكار ل، «فؼف السـة»

 ---كـت وٓ أزال أحض طؾك اقتـائف وآستػادة مؿا فقف مـ السـة والحؼ

ا ما كـت أتصقر ا فقف مـ أخطاء كثقرة بعضفا مفؿة جدًّ ؿَ وإين قد رأيت لِ 

ولعؾ مـ الػائدة أن أشقر إلك كقع  ،ولذلؽ فنين ٓبد مـ بقاهنا ،وجقدها فقفا

 :فلققل ،طـفا فؽرة طامة ئبصقرة مجؿؾة لقلخذ الؼار تؾؽ إخطاء

 :يؿؽـ حصر هذه األخطاء طؾك وجف التؼريب فقؿا يؾل

 -أحاديث كثقرة سؽت الؿملػ طؾقفا وهل ضعقػة ,1

 -أحاديث أخرى ققاها وهل طـد التحؼقؼ واهقة ,2

 -أو لفا أساكقد أخرى صحقحة ،أحاديث ضعػفا وهل صحقحة ,3

 -غقرها وٓ أصؾ لفا فقفؿاو« الصحقحقـ» قرأحاديث يـسبفا لغ ,4

 -غقرها ٓ أصؾ لفا فقفؿاو« الصحقحقـ» أحاديث يعزوها ٕحد ,5

 -مـ كتب السـة ءأحاديث يقردها وٓ وجقد لفا يف شل ,6

سقق الحديث مـ صريؼ صحابل يسؿقف برواية جؿاطة مـ الؿحدثقـ  ,7

 -أكثرأو  وهق طـد بعضفؿ طـ صحابل آخر

 -ا طؾقفيث لؿخرجف ساكتً طزوه الحد ,8

 ،ا ما يسقق الؿسائؾ دون دلقؾ يميدهافؽثقرً  ،طدم تتبعة أدلة الؿسائؾ ,9
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 -كف يقجد فقفا حديث صحقحأا يحتج لفا بالؼقاس مع حقاكً أو

 -كحقهاو« غسال الؿستحبةآ» طدم استؼصائف مسائؾ الػصؾ مثؾ ,15

11,  ًٓ يرجح أحداها طؾك   تعارضة دون أنإيراده يف الؿسللة القاحدة أققا

 -خرىإ

ول أفقختار يف  ،اضطراب رأيف يف بعض الؿسائؾ يف الؿؽان القاحد ,12

 -البحث ما يـؼضف يف خاتؿتف

ٓ يستحؼ الرتجقح  راء الؿتعارضة مال وأترجقحف مـ إققا ,13

 -لضعػ دلقؾف وققة دلقؾ مخالػف

يف غقر مخالػتف الحديث الصحقح الذي ٓ معارض لف مـ الحديث  ,14

 -ما مسللة

وقد يؽقن مـ كافؾة الؼقل أن أذكر أكـل ٓ  :(13)ص $وقال األلباين 

أو أبخس مـ  ،امـ قدره شقئً  ريد بالتعؾقؼ طؾك الؽتاب وبقان أخطائف أن أحطَّ أ

طـ الخطل ما « فؼف السـة» وصقاكة ،بؾ إكؿا أريد آكتصار لؾحؼ بالحؼ ،حؼف

وأحرى أن يؼطع  ،وآستػادة مـف ،ؾقففنن ذلؽ أدطك إلقبال الـاس ط ،أمؽـ

زاده اهلل ,فؾعؾ الؿملػ  ،ألسـة خصقم الػؽرة طـ التؽؾؿ فقف بحؼ أو بباصؾ

ر أجزاء اث يف إصدويرتيَّ  ،ويصحح إخطاء ،يعقد الـظر فقؿا كتب ,اتقفقؼً 

 -كتفكا الؽتاب إخرى-
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 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

 -اطامً  85طـ طؿر يـاهز  (هجرية 1425) $تقيف الشقخ سقد سابؼ 

 :$مصادر ترجؿة الشقخ سقد سابؼ 

,299.ص1ج) «طالم الدطقة والحركة اإلسالمقة الؿعاصرةأمـ » ,

 -اهلل العؼقؾ الؿستشار طبد.دار البشقر :( ط359

 -ؾشقخ يقسػ الؿرطشؾلل« كثر الجقاهر والدرر» ,

 

 

* * *
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 (1)$اس ٌدٍس ري٘و ْصَّ /اىؼ٘ذ اىفاطو

 /طواىؼ٘ذ اىفا
َ
 َت خعَ ٌصزوق خ
َّ
ِ 
َ
 (2)ث اىٍ٘ساِنه

                                           

اس، (1) ، الؿحؼِّؼ، محؿد خؾقؾ هرَّ زهر 1916 ,هـ  1334ولد طام  هق العالَّمة، السؾػلُّ ج مـ ٕا م، وتخرَّ

ـات )مقالدي( مـ كؾقة أصقل الديـ، وحاز طؾك الشفادة العالؿقة العالقة )الدكتقراه( يف  ربعق يف ٕا

زهر، أُطقر إلك الؿؿؾؽة العربقة السعقدية التقحقد والؿـطؼ، طؿؾ أستاًذا بؽؾِّقَّ  ة أصقل الديـ يف جامعة ٕا

س يف جامعة اإلمام محؿد اـب سعقد اإلسالمقة بالرياض، ثؿ  بطؾب مـ العالمة طبد العزيز ـب باز، ودرَّ

راسات العؾقا يف كؾقة الشريعة سابًؼا  ًة أخرى، وأصبح رئقًسا لشعبة العؼقدة يف قسؿ الدِّ جامعة أم ,أُطقر مرَّ

بؿؽة الؿؽرمة، طاد إلك مصر، وشغؾ مـصب كائب الرئقس العام لجؿاطة أكصار السـة  ,الؼرى حالقًا

كثقًرا مـ الؿتصقفة وأهؾ البدع والضالل،  $وقد أوذي  .الؿحؿدية، ثؿ الرئقس العام لفا بالؼاهرة

فؼد كان  .لفؿوتعرض لؿحاوٓت قتؾ طديدة، وذلؽ لؿا طرف طـف مـ شدتف طؾقفؿ وإكؽاره لضال

ة والبقان، أفـك حقاتف يف التعؾقؿ والتللقػ وكشر السـة  $ ، ققيَّ الحجَّ سؾػل الؿعتؼد، شديًدا يف الحؼِّ

 :لف مملػات طدة وتحؼقؼات: مـفا .وطؼقدة أهؾ السـة والجؿاطة

 ٓبـ قدامف-« الؿغـل»تحؼقؼ كتاب  ,1

 ٓبـ خزيؿة-« التقحقد»تحؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب  ,2

 ٕبل ُطبقد الؼاسؿ بـ سالم-« إمقال»ؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب تح ,3

 «-الخصائص الؽربى لؾسققصل»تحؼقؼ وكؼد كتاب  ,4

 ٓبـ هشام-« السقرة الـبقية»تحؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب  ,5

 ٓبـ الؼقؿ يف مجؾَّديـ-« الؼصقدة الـقكقة»شرح  ,6

 «-سائؾ اإللفقاتابـ تقؿقة وكؼده لؿسالؽ الؿتؽؾؿقـ يف م»تللقػ كتاب  ,7

 .ٓبـ تقؿقة« شرح العؼقدة القاسطقة» ,9   «-ابـ تقؿقة السؾػل»تللقػ كتاب  ,8

 .م( طـ ُطؿر يـاهز الستقـ1975تقيف سـة )

هـ(، 1326حسـ بـ مرزوق حبـؽة الؿقداين، طالؿ سقري، ولد يف حل الؿقدان بدمشؼ سـة ) (2)
= 
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ِعقَػة»يف  $الشقخ إلباين  اذكرهؿ  (457,465.ص11ج) «الضَّ

( 324)ص «دٓئؾ الـبقة»يف  كعقؿأبق  يف تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف :(5291)

الرحؿـ  كعب البداح بـ سفؾ إكصاري طـ أبقف سفؾ بـ طبد لأب مـ صريؼ

 :لرحؿـ بـ كعب بـ مالؽ قالا الرحؿـ طـ أبقف طبد طـ أبقف طبد

فرأيت  :قال ڠؿ طؾقف فرد فسؾ   ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اهلل رسقل أتك جابر بـ طبد

 ،تغقر إٓ مـ جقع ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وما أحسب وجف رسقل ،امتغقرً  اهلل وجف رسقل

فسؾؿت طؾقف فرد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لؼد رأيت رسقل !ويحؽ :فلتقت مـزلل فؼؾت لؾؿرأة

ففؾ طـدك  ،ف تغقر إٓ مـ الجقعوما أحسب وجف ،جفف متغقروطؾل السالم و

-- -!واهلل ما لـا إٓ هذا الداجـ وفضؾة مـ زاد كعؾؾ هبا الصبقان :قالت ؟مـ شل

 -الحديث

الرحؿـ وابـف  سفؾ بـ طبد ،وهذا إسـاد ضعقػ مظؾؿ :$قال األلباين 

البداح ومحؿد بـ أبل هاشؿ لؿ أجد لفؿ ترجؿة يف شلء مـ كتب الرتاجؿ التل 

يف  لف ترجؿة ،الرحؿـ بـ حؿاد فالظاهر أكف أبق سؾؿة الشعقثل دما طبأ ،طـدي

لقس  :فؼال ؟سللت أبل طـف :قال(، و2.2.225,226) «الجرح والتعديؾ»

 -بصري ٓ بلس بف :فؼال ؟وسئؾ أبق زرطة طـف -بالؼقي كدت أن أدركف

اهلل بـ محؿد بـ جعػر ففق الحافظ الؿشفقر بلبل الشقخ ابـ  وأما طبد

 -(369)تقيف سـة  ،ثؼة يؽثر طـف أبق كعقؿ وهق ،حقان

                                           

 (-364 ,361)ص« كثر الجقاهر والدرر»هـ(- اكظر: 1398وتقيف سـة ) =
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طؾك  يف تعؾقؼف $وقد ضـ الدكتقر محؿد خؾقؾ هراس  :تـبقف

يف  قال» :ا حالففؼال مبقـً  ،أكف غقره (0/083)ؾسققصل ل« الخصائص الؽبرى»

وقال  ،رأيتفؿ يضعػقكف ويـؽرون طؾقف أشقاء :قال ابـ الؿؼرئ«: الؿقزان»

فقفا كحق مئتل و« ســ الشافعل»كتاب ػ لَّ كذاب أ :الدارقطـلالحاكؿ طـ 

 !«!حديث لؿ يحدث هبا الشافعل

اهلل بـ محؿد بـ  وهذا إكؿا قالف الذهبل يف ترجؿة طبد :$قال األلباين 

وذكر أكف تقيف سـة خؿس طشرة وثالث  ،جعػر أبل الؼاسؿ الؼزويـل الؼاضل

فنكف  ،عقؿ لؿ يدركفٕن أبا ك :ا لقس شقخ أبل كعقؿ يف هذا الحديثوهق قطعً  ،مئة

فؾؿ يبؼ إٓ أكف  !بعد وفاة الؼزويـل بنحدى وطشريـ سـة :أي (336)ولد سـة 

 -أبق الشقخ ابـ حقان كؿا ذكركا

فنكف لقس مـ  ،يف هذا الخطل $وٓ غرابة يف أن يؼع الدكتقر الفراس 

أٓ وهق ابـ  ،وإكؿا الغريب أن يؼع فقف مـ لف معرفة بف ،العؾؿاء يف هذا الشلن

 -كؿا كـت بقـت ذلؽ يف حديث آخر« تـزيف الشريعة»يف  اقطرَّ 

 «مـ طاش بعد الؿقت» وكحق ذلؽ ققل الحافظ ابـ حجر يف رسالة

 «!وهق أصرح ما رأيتف يف هذا الباب ،وهذا اإلسـاد ٓ بلس بف»: (18.2ق)

« الصحقح»يف  أصؾ هذا الحديث» :مع أكف قد قال قبؾ ذلؽ مباشرة

 «-صة إحقاء الشاةولقس فقف ق ،باختصار

 :فنذا كان كذلؽ أفال تؽقن الؼصة مـؽرة أو طؾك إقؾ شاذة :قؾت
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 !؟لؿخالػتفا لؿا رواه الثؼات الذيـ لؿ يذكروها يف حديث جابر

دٓئؾ »يف  كالػريابل ،غقرهو« الصحقح»مغازي يف  وقد أخرجف البخاري

طـ ( مـ صرق 3.377)أحؿد (، و1.1.131) ,أيًضا, البقفؼلو ،«الـبقة

 «-دون ذكر إحقاء الشاة» جابر

ومـ هذا التخريج والتحؼقؼ يتبقـ لؽ خطل الشقخ حسـ مرزوق الؿقداين 

وقد ثبت يف » :يف تؼقيتف لؾؼصة بؼقلف (والظاهر أكف الؿعروف بحبـؽة الؿقداين)

جؿع طظام الداجـ بعد إكؾ فقضع يده طؾقفا فنذا  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :حديث جابر

 -واهلل أطؾؿ «!كقفاالشاة قد قامت تـػض أذ

 

* * *
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 (1)أنصم ط٘اء اىفٍصي/اىسنتٔر اىفاطو

( يف 5515)يف تعؾقؼف طؾك حديث رقؿ  $ذكره الشقخ إلباين 

ْؾِسَؾة» ِعقَػة السِّ  «التاريخ»يف  حديث أخرجف البخاري :(22ص.12ج) «الضَّ

 يف الطرباين(، و2.445) «الؿعرفة»يف  ووصؾف الػسقي ،ا( تعؾقؼً 2.1.282)

اهلل بـ مسروح طـ  ( مـ صريؼ خالد بـ يزيد طـ طبد18.351.773)الؽبقر »

 ٓـ)مـ أراد كـز الحديث فعؾقف ب» :مرفقًطاربقعة بـ يقرا طـ فضالة بـ طبقد 

 -(«حقل وٓ ققة إٓ باهلل

                                           

الؿقصؾل العراقل، أستاذ التاريخ اإلسالمل وطؾقم الحديث، ولد  أكرم ضقاء أحؿد العؿري (1)

بجامعة  درس بؽؾقة الرتبقة ،1942هـ. 1361يف العام  العراق بشؿال الؿقصؾ يف

- حصؾ طؾك شفادة الؿاجستقر يف التاريخ اإلسالمل مـ 1963 وتخرج مـفا يف العام بغداد

صبؼات خؾقػة بـ خقاط: دراسة »وكان مقضقطفا  1966يف العام  جامعة بغداد كؾقة أداب

بالؼاهرة،  جامعة طقـ شؿس ، حصؾ طؾك شفادة الدكتقراة يف التاريخ اإلسالمل مـ«وتحؼقؼ

يعؿؾ أن طضًقا بؾجـة إحقاء «- مقارد الخطقب البغدادي يف تاريخ بغداد»كان مقضقطفا 

 -الرتاث اإلسالمل والـشر العؾؿل بقزارة إوقاف والشمون اإلسالمقة بدولة قطر

، «الرسالة والرسقل»، «العـػ يف الحقاة الزوجقة»، «ـبقية الصحقحةالسقرة ال»مـ مملػاتف: 

مرويات السقرة الـبقية بقـ »، «طصر الخالفة الراشدة»، «الؿجتؿع الؿدين يف طصر الـبقة»

)بحث(، « استخدام الحاسب يف العؾقم الشرطقة»، «ققاطد الؿحدثقـ وروايات إخباريقـ

 «-بحقث يف تاريخ السـة الؿشرفة»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B5%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1963
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B4%D9%85%D8%B3
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يف  ربقعة بـ يقرا أورده البخاري ،إسـاد ضعقػ مظؾؿ:$قال األلباين 

ا لؿ يذكر فقف جرًح (، و1.2.475)ابـ أبل حاتؿ وكذا  ،فذه الروايةل« التاريخ»

 «!الثؼات»يف  وأما ابـ حبان فلورده ،ففق يف طداد الؿجفقلقـ ،وٓ تعدياًل 

 :$وقال 

« قراب»: «الؿجؿع»يف  يف بعض الؿصادر فققع (يقرا)ف اسؿ تحرَّ  :تـبقف

قر وقال محؼؼف الػاضؾ الدكت ،بالـقن «كقرا» «:الؿعرفة»يف و» ،بالباء الؿقحدة

 «!هؽذا يف األصؾ ولؿ أجده»: العؿري

 -اكتفك «!الجـة»: «الؿجؿع»يف الحديث هؽذا يف الؿصادر الثالثة و :وققلف

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف تعالك

طـ الدكتقر أكرم ضقاء  $قال الشقخ مؼبؾ بـ هادي القاداطل 

 -«كـت أطرف أكف لقس بؼقي يف الحديث» :العؿري

طـ الؽتب الؿحؼؼة  $الشقخ مؼبؾ القادطل إلك  فجِّ وقال يف سمال وُ 

 ؟ڤوحقاة أصحابف  ملسو هيلع هللا ىلصلسقرة الـبل 

أما الؽتب الؿحؼؼة يف السقرة فؼد زطؿ أكاس أهنؿ يخرجقن » :فلجاب

السقرة »كتابف فلكرم ضقاء العؿري سؿك  ،وإلك أن ما قد وفؼقا ،الصحقح مـفا

 --«--وكذلؽ غقره ،بشرصف ِػ هق لؿ يَ و« الـبقية الصحقحة

 :كبذة مختصرة طـ ترجؿتف

ستاذ التاريخ اإلسالمل أ ،الدكتقر أكرم ضقاء العؿري الؿقصؾل العراقل
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مـ طائؾة آل العؿري مـ ذرية الخؾقػة طؿر  (1942)ولد سـة  ،وطؾقم الحديث

 -ؾ العريؼة يف الؿقصؾئوهل مـ العقا ،بـ الخطاب

 :ومـ مملػاتف

 «-السقرة الـبقية الصحقحة» ,

 «-لرسقلالرسالة وا» ,

 «-طصر الخالفة الراشدة» ,

 «-مرويات السقرة الـبقية بقـ ققاطد الؿحدثقـ وروايات إخباريقـ» ,

 «-بحقث يف تاريخ السـة الؿشرفة» ,

 «-خؾقػة بـ خقاط مقارده ودراسة كتابف» ,

 «-دراسات تاريخقة مع تعؾقؼف يف مـفج البحث» ,

 «-مـفج الـؼد طـد الؿحدثقـ» ,

 «-غدادي يف تاريخ بغدادبقب المقارد الخط» ,

كال الدكتقر الػاضؾ جائزة الؿؾؽ فقصؾ العالؿقة يف الدراسات اإلسالمقة 

 -م طـ جدارة واستحؼاق لخدمة كتب الرتاث اإلسالمل 1996طام 

ِعقَػة»يف  يف بعض كتبف كؿا $ثـك طؾقف إلباين أ  -(22ص.12ج« )الضَّ

 -واهلل أطؾؿ -اث اإلسالملا لخدمتف كتب السـة والرتوجزاه اهلل خقرً 
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ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 763.ص12)ج« الضَّ

إن اهلل استؼبؾ بل الشام، وولك ضفري القؿـ، ثؿ قال لل: »تعؾقؼف طؾك حديث: 

يا محؿد! إين قد جعؾت لؽ ما تجاهؽ غـقؿة ورزًقا، وما خؾػ ضفرك مدًدا- 

اإلسالم وأهؾف، ويـؼص الشرك وأهؾف، حتك  ,عزأو قال: ي,وٓ يزال اهلل يزيد 

ٓ يخشك إٓ جقًرا، ولقبؾغـ هذا إمر  ,يعـل: البحريـ,يسقر الركب بقـ كذا 

 «-مبؾغ الؾقؾ

مسـد »(، و8.175.7642« )الؽبقر»ضعقػ- رواه الطرباين يف 

الرحؿـ بـ أبل طبؾة،  اهلل بـ هاكئ بـ طبد ( مـ صريؼ طبد168)ص« الشامققـ

 378 , 1.377« )تاريخ دمشؼ»(، وابـ طساكر يف 158 , 6.157قؿ )وأبق كع

ط( مـ صريؼ أبل طؿقر الـحاس )وهق طقسك بـ محؿد بـ إسحاق( طـ ضؿرة 

اهلل الحضرمل طـ أبل أمامة مرفقًطا- وقال أبق  طـ السقباين طـ طؿرو بـ طبد

 «-غريب مـ حديث السقباين، تػرد بف طـف ضؿرة بـ ربقعة»كعقؿ: 

« الحؾقة»، ووقع يف ,وهق بػتح الؿفؿؾة,هق ثؼة، وكذا السقباين و قؾت:

يف مقاصـ طدة: )الشقباين( بالؿعجؿة! وهق تصحقػ، واسؿف يحقك « التاريخ»و

 بـ أبل طؿرو-

ما »وأما الحضرمل هذا: فقثؼف العجؾل وابـ حبان: لؽـ قال الذهبل: 

 «-طؾؿت روى طـف سقى يحقك

ئ: وقد تابعف أبق طؿقر: وهق ثؼة، فال ( بابـ هاك15.65وأطؾف الفقثؿل )
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ضقر، وإكؿا العؾة مـ الحضرمل: فنكف يف طداد الؿجفقلقـ، كؿا يشقر إلك ذلؽ 

(، وأقره الحافظ يف 3.275« )الؿقزان»ققل الذهبل الؿذكقر آكًػا، وهق يف 

ٓ »: بؾ قال الذهبل يف الصػحة التل تؾل الصػحة الؿشار إلقفا: «التفذيب»

ولذلؽ: لؿ «- وثؼ»بؼقلف: « الؽاشػ»ار إلك تضعقػ تقثقؼف يف كؿا أش«- يعرف

 «-مؼبقل»: بؾ قال فقف: «التؼريب»يقثؼف الحافظ يف 

طـد الؿتابعة، وإٓ: فؾقِّـ الحديث: وقد كـت مـذ أكثر مـ ثالثقـ  يعـل:

(: اغرتاًرا 35برقؿ )« سؾسؾة إحاديث الصحقحة»سـة أوردت هذا الحديث يف 

طرفت  ,كغقري إٓ مـ شاء اهلل,والعجؾل، ولؿ أكـ يقمئذ  بتقثقؼ ابـ حبان

تساهؾ ابـ حبان وكذا العجؾل يف التقثقؼ، وأن وقد تبقـ لل تساهؾفؿا يف 

ْؾِسَؾة»تقثقؼ الؿجفقلقـ، فؼد رجعت طـ تصحقح حديثف، وأودطتف يف هذه   السِّ

ِعقَػة  «-الضَّ

ظ يعؼقب بـ سػقان لؾحاف« التاريخ»بعد صبع كتاب  وبفذه الؿـاسبة أققل:

ودراستل إياه تبقـ لل أكف يؽاد أن يؽقن مثؾ الؿذكقريـ يف التساهؾ:  الػسقي

فؼد مرت بل أمثؾة طديدة طؾك ذلؽ، أذكر مـفا أن ما كحـ يف صدده: فؼد ذكر 

شامل ثؼة، ويروي »( فؼال طـ السقباين يحقك بـ أبل طؿرو: 2.437إسـاًدا لف )

طـ أبل أمامة، ويروي  ,شامل ثؼة,لحضرمل اهلل ا يحقك طـ طؿرو بـ طبد

 «-السقباين طـ أبل العجؿاء قال: ققؾ--- وأبق العجؿاء مجفقل ٓ يدرى مـ هق

وهذا طقـ كالم «! شامل ثؼة»فتلمؾ كقػ قال يف الحضرمل:  قؾت:
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 «-تابعل---»--- (! سقى أكف زاد: 365.1271« )ثؼاتف»العجؾل يف 

 جفقل، وكالهؿا روى طـفؿا السقباين؟!وبقـ )أبا العجؿاء(: فؼال بلكف م

 وٓ يعرفان إٓ هبذه الرواية!

 تـبقفات:

أن ابـ طساكر أخرج الحديث مـ الطريؼقـ الؿشار إلقفؿا طـ  األول:

ضؿرة، والطريؼ إولك طـده مـ روايتف بنسـاده طـ الطرباين: كا سالمة بـ 

مـ اإلسـاد ثالثة  اهلل بـ هاكئ طـ أبل أمامة-- فسؼط كاهض الؿؼدسل: كا طبد

 طؾك التقالل ضؿرة، والسقباين، والحضرمل!!

وهذا مـ شمم مـ يتقلك تحؼقؼ كتب الحديث مـ إدباء الذيـ ٓ معرفة 

طـدهؿ هبذا العؾؿ الشريػ: فنكف سؼط مجسد مجسؿ يظفر بلدكك كظر لؿـ كان 

طـده طؾؿ بطبؼات الرواة، فؽقػ يعؼؾ أن يؽقن بقـ الطرباين الؿتقىف سـة 

 (، وبقـ الصحابل واسطتان فؼط؟!365)

ويظفر أكف سؼط قديؿ: فنكف كذلؽ يف الـسخة الؿصقرة طـ إحدى 

 (، فالظاهر أهنا كذلؽ أيًضا-1.181مخطقصتل الظاهرية )

ققل الذهبل أكف لؿ يرو طـ الحضرمل غقر  ,مؿا سبؼ,طؾؿت  الثاين:

خطل مـ الـاسخ  أكف روى معف صائػة! ففذا« الؽاشػ»يحقك، وقد وقع يف كتابف 

 أو الطابع، فال تغرتبف-

وقع فقف )أبق العجػاء( يف « التاريخ»ققلف: )أبل العجؿاء( يف  الثالث:
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وقد خػل ذلؽ طؾك محؼؼف الؿقضعقـ! وهق خطل فاحش لعؾف مـ الـاسخ، 

(، وإذا 12.165« )ترجؿتف يف تفذيب التفذيب»الػاضؾ، فعؾؼ طؾقف ققلف: 

: وجدكاه قد وثؼف ابـ معقـ «التفذيب»ء التل يف رجعـا إلك ترجؿة أبل العجػا

وغقره، وروى طـف جؿع مـ الثؼات لقس مـفؿ السقباين الذي روى طـ أبل 

العجؿاء! ولذلؽ لؿ يذكر الحافظ ققل الػسقي بجفالة أبل العجؿاء يف ترجؿة 

أبل العجػاء، فدل ذلؽ طؾك خطل الـسخة وغػؾة الؿعؾؼ طـف، والؿعصقم مـ 

 -طصؿف اهلل 

طـ : »طؾؼ الػاضؾ الؿشار إلقف طؾك ققل الحافظ الػسقي الؿتؼدم الرابع:

 «!إياس بـ ثعؾبة البؾقي إكصاري»: فؼال: «أبل أمامة

وهذا خطل أيًضا: وإكؿا هق صدي بـ طجالن، وهق هبذه الؽـقة أشفر مـ 

 البؾقي، ويف ترجؿتف ذكر الحديث طـد الطرباين وغقره-

 (-3)رقؿ « الصحقحة»تؼدم أحدها يف ولشطره الثاين شقاهد  قؾت:

( لؾطرباين يف 1.141.1« )الجامع الؽبقر»والحديث: طزاه السققصل يف 

 أيًضا، وابـ طساكر- اكتفك-« الؽبقر»

« الؿعرفة والتاريخ»والدكتقر أكرم ضقاء العؿري هق محؼؼ كتاب  قؾت:

 لؾحافظ يعؼقب بـ سػقان الػسقي-

* * *
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 (1)اىٍصايغ ٌصػفٕ اىؼ٘ذ أةٔ اىٔفاء ٌدٍس

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ األلباين   (:2238) (62ص/10ج) «الض 

يف  طـف البقفؼل(، و1.384)طـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الحاكؿ 

غقرهؿ مـ صريؼ مممؾ و« بار أصبفانخأ»يف  كعقؿوأبق  (،155.215) «البعث»

ازم طـ أبل الرحؿـ بـ إصبفاين طـ أبل ح ثـا سػقان طـ طبد :بـ إسؿاطقؾ

يؽػؾفؿ  ،الؿممـقـ يف جبؾ يف الجـة ,أصػال :ويف رواية,أوٓد » :مرفقًطاهريرة 

 -«حتك يردهؿ إلك آبائفؿ يقم الؼقامة ،إبراهقؿ وسارة

 !!$ووافؼف الذهبل  «!صحقح طؾك شرط الشقخقـ» :$قال الحاكؿ 
                                           

محؿد بـ مصطػك بـ محؿد بـ طبد الؿـعؿ الؿراغل: باحث مصري، طارف بالتػسقر، مـ  (1)

دطاة التجديد واإلصالح، مؿـ تقلقا مشقخة الجامع إزهر، طرف بؿحؿد مصطػك- ولد سـة 

هـ( بالؿراغة )مـ جرجا، يف الصعقد( وتعؾؿ بالؼاهرة، وتتؾؿذ لؾشقخ محؿد طبده- 1298)

ًٓ مـفا الؼضا ( وتعؾؿ 1919 , 1958ء الشرطل، فؼضاء الؼضاة يف السقدان )سـة وولل أطؿا

 1935فؿؽث طاًما- وأطقد سـة  1928اإلكجؾقزية يف خاللفا- وطقـ شقًخا لألزهر سـة 

 هـ(- ودفـ يف الؼاهرة- 1364فاستؿر إلك أن تقيف باإلسؽـدرية سـة )

ج»لف تآلقػ، مـفا:  تػسقر سقرة »رسالة، و« ط ,ـبقة بحث يف ترجؿة الؼرآن الؽريؿ إلك الؾغات ٕا

ـ سقرة الػرقان »و« ط ,الحجرات  تػسقر سقريت لؼؿان والعصر »و« ط ,تػسقر سقرة الحديد وآيات م

قة »و« ط , كتاب »رسالة، و« ط ,بحقث يف التشريع اإلسالمل »طدة رسائؾ، و« ط ,الدروس الدـي

ـ  ولقاء والؿحجقري طالم»اكظر: «- خ ,ٕا  (-7.153لؾزركؾل )« ٕا



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 531

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 ٕن ممماًل  :وبخاصة مـ الذهبل ،وهذا خطل فاحش :$قال األلباين 

فؼد قال إمام  ،اثؿ هق شديد الخطل ثاكقً  ،ًٓ قس مـ رجال الشقخقـ أوَّ هذا ل

 «-مـؽر الحديث» :الؿحدثقـ البخاري

قال  -الحػظ ئبلكف سق ,$حتك الذهبل ,وقد اطرتف كؾ مـ ترجؿ لف 

 :حاتؿأبق  وقال ،وثؼف ابـ معقـ ،حافظ طالؿ يخطئ»: «الؿقزان»يف  الذهبل

 بقأوقال  ،مـؽر الحديث :وقال البخاري ،صدوق شديد يف السـة كثقر الخطل

 «-صدوق سقئ الحػظ»: «التؼريب»يف  قال الحافظ «-يف حديثف خطل كثقر :زرطة

 أوقد اطتؿد ققل 
ُّ

ثؿ أتبعف « الؽاشػ»يف  كػسف بل حاتؿ الؿتؼدم الذهبل

 «-ا فغؾطث حػظً دفـ كتبف وحدَّ  :وققؾ» :ببقان سبب كثرة خطئف فؼال

فؼد  !؟فؽقػ بف إذا خالػ ،ٓ يحتج بف إذا اكػردفؿثؾف  :$قال األلباين 

ذراري الؿممـقـ يؽػؾفؿ إبراهقؿ يف » :ا بؾػظجاء بنسـاد آخر حسـ مختصرً 

 (-653) «الصحقحة»يف  ، وسبؼ تخريجفأخرجف ابـ حبان وغقره «-الجـة

أن  :ثؿ إن الحديث يخالػ بظاهره ما جاء يف طدة أحاديث صحقحة :قال األلباين

وأن أوٓد أباء يلبقن أن يدخؾقا الجـة إٓ وآباؤهؿ  ،أول مـ يدخؾ الجـةهق  ملسو هيلع هللا ىلصكبقـا 

ِعقَػةففذا مـ شمم إحاديث  ،امعفؿ فقدخؾقن جؿقعً  التل يحؾق لبعضفؿ أن  الضَّ

 «كـزه»يف  فنكف أورده ،كالشقخ الغؿاري ،يؿؾموا هبا كتبفؿ دون تحؼقؼ وبصقرة

اـب  :أي (حب)ـن طزاه لأؾك إبالة بعد ا طوزاد ضغثً  ،ا الؼراء بصحتف( مقهؿً 1278)

 ا---ا مـ الطريؼ إخرى كؿا ذكرت آكػً وهق لؿ يروه إٓ مختصرً  ،حبان

يف تخريجف  (أبق القفاء مصطػك الؿراغل)وأقبح مـ هذا القهؿ ققل الشقخ 
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أخرجف البخاري ومسؾؿ » :(66)ص «بعث ابـ أبل داود»ىلؾحديث يف شرحف ل

 !فذكره .«..وابـ ماجف وأحؿد والحاكؿ

فققع يف هذا القهؿ  ،ثـاء الـؼؾ دخؾ طؾقف حديث يف حديثأفالظاهر يف 

 -اكتفك !!!فعزاه لؾشقخقـ وابـ ماجف ،الػاحش

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

وتؿ اختقاره  ،مـ طؾؿاء إزهر $ػك الؿراغل طاإلمام محؿد مص

دمة مـ ويف مؼ ،$لؿـصب الؼضاء يف السقدان مـ قبؾ الشقخ محؿد طبده 

ولف مملػات  - إلصالح مـاهج إزهرمـاضاًل  $وكان الشقخ  ،اختارهؿ

 -(م 1945.ـه 1364)سـة  $وتقيف  ،كافعة

 :مصارد ترجؿتف

 -كشر إدارة إزهر «اطشر طامً  لإزهر يف اثـ» ,

 (-7.153)لؾزركؾل  «إطالم» ,

 -أشرف فقزي :تالقػ «شققخ األزهر» -

 -العظقؿ تللقػ طؾل طبد «ا حتك أنفئكشاإمشقخة إزهر مـذ » ,

 -واهلل أطؾؿ

* * *
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  اىؼ٘ذ ٌدٍس أُٔر ػاه اىهؼٍريي

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد  (5564) (125.ص12ج) «الضَّ

ن صالت بل حقاة أن أدرك طقسك ابـ مريؿ إإين ٕرجق »طؾك حديث: تعؾقؼف 

 -«لؼقف مـؽؿ فؾقؼرئف مـل السالمفنن طجؾ بل مقت فؿـ  ،ڠ

ثـا  :ثـا محؿد بـ جعػر :(2.298)أخرجف أحؿد « شاذ» :$ األلباينقال 

وهذا  -فذكره- --:أكف قال ملسو هيلع هللا ىلصشعبة طـ محؿد بـ زياد طـ أبل هريرة طـ الـبل 

لؽـ قد خقلػ يف  ،فنن رجالف كؾفؿ ثؼات رجال الشقخقـ ،إسـاد ضاهره الصحة

ثـا يزيد بـ  :(299)صفؼال أحؿد طؼبف مباشرة  ،ـدرغ :رفعف محؿد بـ جعػر وهق

 -بؾ أوقػف طؾك أبل هريرة ،ملسو هيلع هللا ىلصإٓ أكف لؿ يذكر الـبل  ،أكا شعبة بف :هارون

 «الؿجؿع»يف  لذا قال الفقثؿل ،وهذا إسـاد صحقح طؾك شرط الشقخقـ
                                           

هـ، وقد تربك طؾك والديف تربقة مثالقة، 1292محؿد أكقر بـ معظؿ شاه، ولد بؽشؿقر سـة  (1)

ودرس طؾك والده الشقخ غالم رسقل الفزاروي كتًبا يف الػؼف وأصقلف، ولؿا بؾغ السابعة طشرة 

لف مملػات،  هـ،1313مـ طؿره سافر إلك ديقبـد، والتحؼ بدار العؾقم هـاك وتخرج فقفا سـة 

تحقة اإلسالم يف حقاة طقسك »، «التصريح بؿا تقاتر يف كزول الؿسقح»، «إكػار الؿؾحديـ»مـفا: 

فقض الباري شرح صحقح »، «خاتؿ الـبققـ»، «طؼقدة اإلسالم يف حقاة طقسك»، «ڠ

 هـ(-1352تقيف سـة )«- مشؽالت الؼرآن»، «طرف الشذى طؾك جامع الرتمذي»، «البخاري
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 «-مرفقع ومقققف ورجالفؿا رجال الصحقح :رواه أحؿد بنسـاديـ» :(8.255)

أشار إلك ترجقح وقػف  ,رحمه اهلل تعالى,ولعؾ اإلمام أحؿد  :قال األلباين

 ،ا مـ صرقٕكف جاء مقققفً  :وهق الذي يرتجح طـدي ،بنيراده إياه بعد الؿرفقع

 :ومـفا

طـ سعقد بـ أبل سعقد الؿؼربي طـ ططاء مقلك  :قال محؿد بـ إسحاق

 ---ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :سؿعت أبا هريرة يؼقل :قال (حبقبة :إصؾ)أم صبقة 

يقشؽ الؿسقح طقسك ابـ مريؿ أن يـزل » :فذكر حديث الـزول :قؾت

ًٓ ا وإمامً ا قسطً حؽؿً   ،ا أو لقثـقفؿاا أو معتؿرً ا حاجًّ لقسؾؽـ فجًّ و» :وزاد «---ا طد

 «-ن طؾقفدَّ ولقلتقـ قربي حتك يسؾؿ طؾل وٕرُ 

أبق هريرة يؼرئؽ  :إن رأيتؿقه فؼقلقا !أي بـل أخل» :هريرةأبق  يؼقل

 !ووافؼف الذهبل «!صحقح اإلسـاد» :وقال (2.595)أخرجف الحاكؿ  -سالمال

 ،«التصريح بؿا تقاتر يف كزول الؿسقح»يف  كالؽشؿقري :وقؾدهؿا جؿع

إقامة الربهان » والغؿاري يف كتابقف ،(151,152)صغدة الؿعؾؼ طؾقف  بقأو

سالم طؼقدة أهؾ اإل»: وكتابف أخر ،(33)ص «طؾك كزول طقسك يف آخر الزمان

 «-ڠيف كزول طقسك 

رقؿ ) «الؽـز الثؿقـ»ـبؾ إن هذا إخقر أورده يف كتابف إخقر الذي سؿاه ب

ِعقَػة( الذي جرده مـ إحاديث 3245 وكؾ ذلؽ إكؿا يؼع مـ  !بزطؿف الضَّ
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وإٓ ففؾ يخػك طؾك الؿحؼؼ  !الجفؾ هبذا العؾؿ الشريػ أو إهؿال التحؼقؼ فقف

 :وذلؽ مـ كاحقتقـ ،ٓ يصحالـاضر يف هذا السـد أكف 

 -فنكف مدلس مشفقر بذلؽ ،طـعـة ابـ إسحاق ,

 «-الؿقزان»فؼد أورده يف  ،جفالة ططاء مقلك أم صبقة ,

ففذه الطرق إربعة طـ أبل هريرة وإن كاكت مػرداهتا ٓ تخؾق  :وبالجؿؾة

ا اتػؼت طؾقف مـ متقهنا ققة وصحة ٓ ريب ؿَ فنن مجؿقطفا يعطل لِ  ،مـ ضعػ

وقد خػل  ،ن حديث الرتجؿة مقققف غقر مقفقعأففل صالحة لرتجقح  ،افقف

 ،(93و 34)صا هذا التحؼقؼ طؾك الغؿاري فاغرت يف كتابقف الؿشار إلقفؿا آكػً 

ٓ أكف  (ن :ص)مع أكف قد صرح يف مؼدمتف  (1179) «كـزه»فلورد الحديث يف 

ا مـ قن سالؿً ن يؽأبؾ ٓبد  ،يؽػل يف صحة الحديث أو حسـف مجرد ثؼة رجالف

 !كؿا هق مبقـ يف طؾقم الحديث ،الـؽارة والشذوذ والؿخالػة

بعد أن  (185)صفؼال  ،ما الشقخ الؽشؿقري فؼد تـبف لشلء مـ ذلؽأو

معـ الـظر يف أحاديث الباب أومـ » :مرفقًطاا وذكر الحديث مـ الطريؼقـ مقققفً 

 صحقح ڠ يصاء بنبالغ السالم وقراءتف طؾك طقسك ابـ مريؿطؾؿ أن اإل

 -اومقققفً مرفقًطا 

رجق إن صال بل طؿر أن ألؼك طقسك ابـ إين ٕ) :وأما الجؿؾة مـ ققلف

 «-فالـظر يف أحاديث الباب يحؽؿ بلهنا مقققفة ٓ مرفقطة( ڠمريؿ 
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كظر مرفقًطا  يصاءمـ صحة اإل ,الؽشؿقري,وفقؿا ادطاه  :$وقال األلباين 

وقد  ،التل ساقفا يف كتابف إحاديثمـ شلء  لؿ يرد يف ,يصاءأطـل اإل,ٕكف  :طـدي

فقفا  ،وزاد طؾقفا الؿعؾؼ أبق غدة طشرة أخرى ،ابؾغ طددها خؿسة وسبعقـ حديثً 

يف  :ققلأ !وفقف ما سؽت طـف ولؿ يبقـ حالف ،الصحقح والحسـ والضعقػ والؿقضقع

 -اكتفك !هذه إحاديث كؾفا لؿ يرد اإليصاء إٓ يف حديثقـ اثـقـ

 :الػؼقر لعػق ربف قال العبد

 :مصادر ترجؿتف

 محؿد أكقر الؽشؿقري مع حاشقة« فقض الباري طؾك صحقح البخاري» ,

دار الؽتب  (13,27)صالؿجؾد إول« البدر الساري إلك فقض الباري»

 -بقروت لبـان ,العؾؿقة 

 (-485)ص ،الؼاري فققض الرحؿـ «مشاهقر طؾؿاء ديقبـد» ,

 (-16, 14)ص «الؿسقح التصريح بؿا تقاتر يف كزول» ,

 -هـ(1458)جؿادى أخرة  (35)ص (15)العدد  «مجؾة البقان» ,

وهق يف ، محؿد يقسػ البـقري« كػحة العـرب يف سقرة الشقخ إكقر» ,

 «-الشقخ محؿد بـ أكقر الؽشؿقري» ترجؿة

 -(199)صالسقد محبقب رضقان  «تاريخ دار العؾقم ديقبـد» ,

* * *  
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 (1)$اىٍِ٘ٔي اىدِفٖ  اىؼ٘ذ ٌدٍس نب ـيل

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد ( )( 152و 155.ص12)ج« الضَّ

 -«ما زال يؼـت يف الػجر حتك فارق الدكقا»طؾك حديث: تعؾقؼف 

(، 3.162) مـ صريؼف أحؿدو« الؿصـػ»يف  الرزاق أخرجف طبد« مـؽر»هق و

ـ الربقع بـ أكس طـ أبل جعػر الرازي ط (2.93) «ســف»يف  الدارقطـلكذا و

العؾؾ »يف  وأخرجف ابـ الجقزي ،مرفقًطا-- فذكره -:طـ أكس بـ مالؽ قال

حديث ٓ » :وقال -ق الؿتؼدمةاالرز مـ صريؼ طبد (1.444.753) «الؿتـاهقة

يـػرد  :وقال ابـ حبان ،جعػر الرازي مضطرب الحديثأبق  :قال أحؿد ،يصح

 «-بالؿـاكقر طـ الؿشاهقر

 «-ا طـ مغقرةصدوق سقلء الحػظ خصقًص » «:التؼريب» وقال فقف الحافظ يف

ففق  ،اضطرابف يف روايتف لفذا الحديث :ا يدل طؾك سقء حػظفؿوإن م

فؼال خالد بـ  ،وتارة أخرى ٓ يذكرها ،يذكر فقف صالة الصبح تارة كؿا تؼدم

                                           

جؿع فقف كبذة « آثار الســ»هـ، لف: 1322ي الفـدي الحـػل الؿتقىف سـة محؿد بـ طؾل الـقؿق (1)

مـ إحاديث وأثار، وجؿؾة مـ الروايات وإخبار، اكتخبفا مـ الصحاح والســ، 

والؿعاجؿ والؿساكقد، وطزاها إلك مـ أخرجفا، وأطرض طـ اإلصالة بذكر إساكقد، وبقـ 

 بالطريؼ الحسـ-« ـالصحقحق»أحقال الروايات التل لقست يف 
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سئؾ أكس طـ قـقت » :-- فذكره طـ الربقع قال-حدثـا أبق جعػر الرازي :يزيد

أخرجف ابـ  «-يؼـت حتك مات ملسو هيلع هللا ىلصما زال الـبل  :فؼال ،اأكف قـت شفرً  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 -(2.35) «هتذيب أثار»يف  جرير الطربي

 «الجرح والتعديؾ»يف  وخالد بـ يزيد هذا هق صاحب الؾملم كؿا

 «-لقس بف بلس :فؼال ؟سئؾ طـف أبق زرطة» :ٓبـ أبل حاتؿ وقال (1.2.361)

وأبق  ،حتك مات ملسو هيلع هللا ىلصقـت » :بؾػظ ---رثـا أبق جعػ ،وتابعف يحقك بـ بؽقر

 (-1.269)أخرجف البزار  «-وطؿر حتك مات ،بؽر حتك مات

 -ويحقك هذا ثؼة مـ رجال الشقخقـ

ويزيد يف الؿتـ ويخالػ  ،ولؽـ ٓ يذكر الؿقت ،وتارة يذكر الصبح

بعد  الصبحيف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قـت رسقل» :طـ طاصؿ طـ أكس قال :شقخف فقؼقل

وكان قـقتف قبؾ ذلؽ وبعده قبؾ  ،مـ أحقاء العرب الركقع يدطق طؾك أحقاء

مـ صريؼف (، و3.159.4963) ,أيًضا, الرازق أخرجف طبد «-الركقع

 (-71)ص «آطتبار يف الـاسخ والؿـسقخ»يف  الحازمل

فؼد أخرجف البخاري وغقره مـ صريؼ  ،وهبذا الؿعـك محػقظ طـ طاصؿ

قـت بعد الركقع » :ػظبؾ (1552)رواه البخاري  -تؿ مـفأأخرى طـ طاصؿ 

 (-2.162) «رواءاإل»يف  وهق مخرج -ولؿ يذكر الصبح --«--ا يدطق طؾقفؿشفرً 

لقس فقفا ما يف حديث  ،والطرق الؿشار إلقفا بؾغت سبعة صرق طـ أكس

بؾ يف  ،أبل جعػر الرازي مـ آستؿرار طؾك الؼـقت يف الصبح حتك فارق الدكقا
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ا قـت شفرً » :ريـ طـ أكس بـ مالؽ بؾػظكرواية أكس بـ سق ،بعضفا ما يخالػف

وكحقه  ،رواه مسؾؿ وغقره «-بعد الركقع يف صالة الصبح يدطق طؾك بـل طصقة

 -العزيز بـ صفقب طـف طـد البخاري مـ صريؼ طبد

ا مـ الرواة السبعة لؿ يذكر ما يف فؼد تبقـ أن أحدً  :$وقال األلباين 

 ،أن الـؽارة تثبت بلقؾ ما ذكركاوٓ يشؽ ذو بصقرة هبذا العؾؿ  ،حديث الرتجؿة

وهق مـ  !فال يؽاد طجبل يـتفل مـ تصحقح ابـ جرير الطربي لفذا الحديث

وأما الحاكؿ ومـ  ،إمثؾة الؽثقرة طـدي طؾك أكف مـ الؿتساهؾقـ يف التصحقح

هذا » «:البقفؼل»يف  فؼد قال طؼب الحديث كؿا ،كحا كحقه ففق مشفقر بذلؽ

قال » :وأما البغقي فؼال ،كذا يف كؼؾف طـف «!واتفرُ  ثؼةٌ  ،هسـدُ  حديث صحقٌح 

 !«!وإسـاد هذا الحديث حسـ :الحاكؿ

ما  :ا مـ حقث الؿعـك ولقس الؿبـك-- وإكؿا يصح أن يذكر لف شاهدً -

 :مـ صريؼ محؿد بـ مصبح بـ هؾؼام البزاز (2.41.25) الدارقطـلأخرجف 

ما » :بقر طـ ابـ طباس قالثـا ققس طـ أبان بـ تغؾب طـ سعقد بـ ج :حدثـا أبل

 «-يؼـت حتك فارق الدكقا ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زال رسقل

مع وهاء إسـاده  ،اففق شاهد قاصر أيًض  ،لؿ يذكر الػجر ,كؿا ترى,لؽـف 

خالػف إبراهقؿ بـ أبل حرة طـ » :طؼبف بؼقلف الدارقطـلكؿا أشار إلك ذلؽ 

 :باس يؼقلأشفد أين سؿعت ابـ ط :ثؿ ساق إسـاده إلقف طـ سعقد قال «-سعقد

 «-إن الؼـقت يف صالة الصبح بدطة»

وهق مخرج يف  ،مرتوك كؿا قال البقفؼل إبراهقؿطريؼ إلك اللؽـ يف 
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فإولك معارضتف بؿا صح مـ صرق طـ سعقد بـ جبقر وغقره  (436) «رواءاإل»

بل شقبة أأخرجف ابـ  «-كان ٓ يؼـت يف صالة الصبح» :طـ ابـ طباس أكف

الطحاوي بلساكقد (، و2.37)الطربي (، و3.157) قاطبد الرز(، و2.359)

 -صحقحة طـف

 «-كان ٓ يؼـت يف صالة الػجر» :وكذلؽ صح طـ سعقد بـ جبقر أكف

 -مـ صرق صحقحة (2.45)الطربي (، و2.315)أخرجف ابـ أبل شقبة 

 ؟سللت سعقد بـ جبقر طـ الؼـقت» :ويف رواية لؾطبري طـ أبل بشر قال

 «-ٓ أطؾؿف» :يف لػظو ،«بدطة» :فؼال

ويعؽر طؾك ما رواه الخطقب مـ صريؼ ققس بـ  :وقال الحافظ ابـ حجر

لؿ يزل  ملسو هيلع هللا ىلصا يزطؿقن أن الـبل إن ققمً » :قؾـا ٕكس ،الربقع طـ طاصؿ بـ سؾقؿان

 ا واحدً إكؿا قـت شفرً  ،كذبقا :فؼال ؟يؼـت يف الػجر
ٍّ

مـ أحقاء  ا يدطق طؾك حل

 «-الؿشركقـ

يف  وروى ابـ خزيؿة ،يتفؿ بؽذب ا لؽـف لؿوققس وإن كان ضعقػً 

لؿ يؽـ يؼـت إٓ  ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل » :مـ صريؼ سعقد طـ قتادة طـ أكس« صحقحف»

 -«إذا دطا لؼقم أو دطا طؾك ققم

 -فال يؼقم بؿثؾ هذا حجة ،فاختؾػت إحاديث طـ أكس واضطربت

ما أخرجف  :طؾك حديث الرتجؿة وما يف معـاه ,أيًضا, ويعؽر :األلباينقال 

مـ صريؼ غالب بـ فرقد  (1.245.693) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  ينالطربا
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 «-كـت طـد أكس بـ مالؽ شفريـ فؾؿ يؼـت يف صالة الغداة» :الطحان قال

 -وغالب هذا لؿ أجد مـ ترجؿة

إسـاده  :وقال الـقؿقي» :(0/130) «كصب الراية»طؾك  وأما ققل الؿعؾؼ

 !!«!حسـ

بؿخالػقف الذيـ اكتصروا  يةً ؽاا لؿذهبف الحـػل كِ ففق تحسقـ اكتصارً 

وهؽذا يضقع الحؼ بسبب  ،لؿذهبفؿ الشافعل بتصحقح حديث الرتجؿة

واهلل تعالك هق الؿحؿقد طؾك أن طافاكا مـف ورزقـا حب  ،التعصب الؿذهبل

وأسللف الؿزيد  ،فؾؾف الشؽر طؾك ما أططك ،السـة وكصرهتا والتعصب لفا وحدها

 -مـ فضؾف يف أخرة وإولك

ٕكف لقس لف صريؼ تؼقم  :أن حديث الرتجؿة مـؽر ٓ يصح :الؼقلوجؿؾة 

ثؿ هق إلك ذلؽ مخالػ لؿا رواه  ،ا مـ بعضبؾ بعضفا أشد ضعػً  ،بف الحجة

 «-اقـت يف الصبح شفرً  ملسو هيلع هللا ىلصأكف » :الثؼات طـ أكس

 «-لؿ يؽـ يؼـت إٓ إذا دطا لؼقم أو طؾك ققم» :ولػظ ابـ خزيؿة

وإسـاد كؾ  ،مـ حديث أبل هريرة شاهد (619) «صحقحف»يف  ولف طـده

ذلؽ ابـ إلك  سبؼف(، و1.195) «الدراية»يف  مـفؿا صحقح كؿا قال الحافظ

وسـد هذيـ »:(2.135) «كصب الراية»كؿا يف « التـؼقح»يف  الفادي فؼال طبد

 «-وهؿا كص يف أن الؼـقت مختص بالـازلة ،الحديثقـ صحقح

 ،بلسؾقب رائع وتحؼقؼ متقـ« زاد الؿعاد»يف  وهق الذي كصره ابـ الؼقؿ
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وهق الذي اكتفك القف الحافظ ابـ حجر  ،فقراجع مـ شاء الؿزيد مـ العؾؿ

ويمخذ مـ » «:الدراية»يف  فؼال ،وهق مـ إكصافف وتـزهف طـ التؼؾقد ،الشافعل

فعـد  ،اوقد جاء ذلؽ صريحً  ،كان ٓ يؼـت إٓ يف الـقازل ملسو هيلع هللا ىلصجؿقع إخبار أكف 

 -افذكر حديثف وحديث أكس الؿذكقريـ آكػً  --«-ابـ حبان طـ أبل هريرة

 :تـبقفات

 ،الؿتؼدم ذكره هق مـ كبار متعصبة الحـػقة يف الفـد الـقؿقي: اخامًس  :مـفا

الذي رد طؾقف العالمة الؿحدث محؿد بـ « آثار الســ» يدل طؾك ذلؽ

ـ بق  « أبؽار الســ»كتابف يف « تحػة األحقذي» الرحؿـ الؿباركػقري مملػ طبد

قف جفؾ الـقؿقي بفذا العؾؿ الشريػ وتضعقػف لألحاديث الصحقحة وتصحقحف ف

ِعقَػةلألحاديث  ومثؾف األطظؿل الؿشار إلقف  ،ا لؾؿذاهبا لؾفقى وتعصبً باطً اتِّ  الض 

 -اكتفك- ا يف بعض تآلقػفآكػً 

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

طؾك ذلؽ  ففق مـ كبار متعصبة الحـػقة كؿا يدل هـ(1322)ما الـقؿقي أ

 -رد طؾقف أكثر مـ طالؿو« آثار الســ»كتابف 

 (-1396)ؾشقخ ضػر أحؿد التفاكقي ل« إطالء الســ»كتاب كذلؽ 

وهق  ،وهق طبارة طـ كتاب جؿع فقف مملػف إحاديث الؿميدة لؾحـػقة

ؾشقخ لؾسـبفؾل ل« إحقاء الســ»كتاب ا يًض أو ،حامؾ لقاء التعصب لؾحـػقة

 -بؼف مـ متعصبة الحـػقةالحـػل طؾك غرار ما س
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ومـ كظر إلك هذه الؽتب وجد العجب العجاب يف ردهؿ السـة وتعصبفؿ 

فالحـػقة يعرفقن » :(1.24) «التـؽقؾ»يف  كؿا قال العالمة الؿعؾؿل -لؿذهبفؿ

فقحاولقن استـباط أصقل  ،ولؽـفؿ يؾتؿسقن الؿعاذير ،شـاطة رد السـة بالرأي

التل ردوها بعذر سقى مخالػة  إحاديثا طـ يؿـؽفؿ إذا تشبثقا هبا أن يعتذرو

ولؽـ تؾؽ إصقل مع ضعػفا ٓ  ،وسقى الجؿقد طؾك اتباع أشقاخفؿ ،الؼقاس

 «-ولفذا يؽثر تـاقضفؿ ،ٕن أشقاخفؿ قد أخذوا بؿا يخالػفا :لفؿ دُ رِ طَّ تَ 

 «:التعصب الؿذهبل» راجع كتب ومصادر ومراجع اطتـت بالحديث طؾك رد

 (-146,148) محؿد طقد طباسل« لؿذهبلبدطة التعصب ا» ,

 (-1.225,35) $ؾؿعؾؿل القؿاين ل« التـؽقؾ» ,

 -اهلل أبق زيد ؾشقخ بؽر بـ طبدل« القققعة يف أهؾ السـة» ,

 :مصادر ترجؿتف

كزهة الخقاصر وهبجة »ـالؿسؿك ب« اإلطالم بؿـ يف تاريخ الفـد مـ إطالم» ,

 دار ابـ حزم- ،ـ الحسـل الؾؽـقيعبد الحل بـ فخر الديل« الؿسامع والـقاضر

 -(451,453)ص ؾـقؿقيل« مؾحؼ آثار السـ» ,

 -«طؾؿاء الحديث يف الؼرن الرابع طشر الفجري» ,

* * *
  



 
ث»يف  542

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 :اىؼ٘ذ

 (1)أةٔ اىدارث ـيل نب خعَ نب ـيل اىديتٖ

                                           

ردين مفاجرً  (1) ـبتًا، الحؾبل كسبة، ٕا ـ طؾل ـب حسـ ـب طؾل ـب طبد الحؿقد، أبق الحارث: القايف م ا، م

ردن: بتاريخ  ابتدأ صؾب العؾؿ الشرطل،  هـ(-1385جؿادى الثاين، سـة ) 29مقالقد مديـة الزرقاء يف ٕا

لباين فؽان أبرز شققخف العالمة الشقخ الؿحدث محؿد كاصر  ، ثؿ الشقخ الؾغقي الؿؼرئ $الديـ ٕا

- لف إجازات طؾؿقة طامة، وحديثقة خاصة، مـ طدد مـ أهؾ العؾؿ، مـفؿ $طبد القدود الزراري 

ـ السـدي، والعالمة الشقخ الػاضؾ محؿد السالؽ الشـؼقطل-  العالمة الشقخ بديع الدي

رؤية واقعقة يف »، «ؾؿدراسات طؾؿقة يف صحقح مس»، «طؾؿ أصقل البدع»مـ مملػاتف: 

، «التعؾقؼات إثرية طؾك الؿـظقمة البقؼقكقة»، «الـؽت طؾك كزهة الـظر»، «الؿـاهج الدطقية

 .وغقرها« الدطقة إلك اهلل بقـ التجؿع الحزبل والتعاون الشرطل»

التعؾقؼات الرضقة طؾك »ٓبـ الؼقؿ، يف ثالث مجؾدات، « مػتاح دار السعادة»مـ تحؼقؼاتف: 

ٓبـ كثقر، يف مجؾديـ، « الباطث الحثقث»لأللباين، يف ثالث مجؾدات، « الـدية الروضة

ٓبـ الؼقؿ، يف « الداء والدواء»لصديؼ حسـ خان، يف مجؾد، « الحطة يف ذكر الصحاح الستة»

 ٓبـ الؿـقر، يف مجؾد-« الؿتقاري طؾك أبقاب البخاري»مجؾد، 

 رة، مـفا:وقد اكُتؼد طؾك الشقخ طؾل الحؾبل يف أمقر كثق

ــ(، والػتقى 14.6.1421( بتاريخ )21517كؼد هقئة كبار العؾؿاء يف الػتقى رقؿ ) ,1 ه

« صقحة كذير»و« التحذير مـ فتـة اإلرجاء»هـ( لؽتابل الحؾبل 8.4.1421( بتاريخ )21436رقؿ)

,الشقخ  وأن الؽتابقـ يدطقان إلك مذهب اإلرجاء: برئاسة الشقخ طبد العزيز ـب طبد اهلل ـب محؿد آل

، $مػتل الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وطضقية الشقخ طبد اهلل ـب طبد الرحؿـ الغديان  ,حػظف اهلل

ـ طبد اهلل أبق زيد  ـ فقزان الػقزان ,حؿف اهلل,والشقخ بؽر ب  -,حػظف اهلل,، والشقخ صالح ب
= 
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ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ األلباين  (:2288) (181/ص10ج) «الض 

 «التفذيب»يف  جرير الطربي طـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف ابـ

حدثـا جرير طـ مغقرة طـ مقسك بـ  :حدثـا ابـ حؿقد قال :(2.195.1522)

ففق  ،إين مممـ :مـ قال» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :زياد أبل الديؾؿ طـ الحسـ قال

 -«ومـ زطؿ أكف يف الجـة ففق يف الـار ،ومـ زطؿ أكف طالؿ ففق جاهؾ ،كافر

,فنكف مع إرسال الحسـ البصري  ،ضعقػ وهذا إسـاد :$قال األلباين 

 ،فنن السـد إلقف ضعقػ ,!كالريح :ومراسؾقف قالقا ،وهق ابـ أبل الحسـ البصري

ابـ أبل حاتؿ (، و4.1.284) «التاريخ»يف  مقسك بـ زياد أورده البخاري

وأورده  ،ا وٓ تعدياًل ولؿ يذكرا فقف جرًح  ،طـف ؿبرواية مغقرة بـ مؼس (4.1.143)

 -ففق يف طداد الؿجفقلقـ !(أبل الديؾؿ)يف كتابف هبذه الؽـقة  الدوٓبل

وكان ابـ معقـ  ،وابـ حؿقد هق محؿد بـ حؿقد الرازي حافظ ضعقػ

 -حسـ الرأي فقف

أن طؿر  ،( بنسـاد صحقح طـ قتادة7.91.2) «ةكاباإل»يف  ورواه ابـ بطة

                                           

ديان وغقر ,2 = ـ  ثـاء الشقخ طؾل الحؾبل طؾك رسالة طؿان رغؿ ما احتقتف مـ وحدة ٕا ذلؽ م

 مخالػات-

مـفج السؾػ الصالح يف ترجقح الؿصالح وتطقيح الؿػاسد »كتاب الشقخ طؾل الحؾبل ,3

فؼرر فقف مـفًجا مخالًػا لؿـفج أهؾ السـة، واكتؼد « والؼبائح يف أصقل الـؼد والجرح والـصائح

صقاكة السؾػل مـ وسقسة »هذا الؽتاب أشد كؼد مـ أهؾ العؾؿ، واكظر لؾػائدة كتاب: 

 -,حػظف اهلل,لؾشقخ أحؿد بازمقل « وتؾبقسات طؾل الحؾبل
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 -ا طؾقف-- فذكره مقققفً -:بـ الخطاب قال

أبل ذر  :غقر شقخ ابـ بطة« التفذيب» ـ رجالورجالف كؾفؿ معروفقن م

 (-5.86) «تاريخ بغداد»يف  لف ترجؿة ،وهق ثؼة ،أحؿد بـ محؿد بـ الباغـدي

 -كؼطاع بقـ قتادة وطؿرفالعؾة آ

ٕن  :وجؿؾة الؼقل بلن حديث الرتجؿة ٓ يزال طؾك ضعػف :قال األلباين

 ،وكثقر مـفا مـؼطع سقؿآ ،ٓطتضاد بفاكؾ هذه الطرق ٓ يقجد فقفا ما يصؾح 

 -واهلل أطؾؿ ،ويف صبؼة واحدة

 :تـبقة

تؾبقس »كتابف ذا طرفت ما سبؼ فؿـ الغريب جزم ابـ الجقزي يف إو

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقد قال الـبل » :(181)بؼقلف  ملسو هيلع هللا ىلصبـسبة الجؿؾة إولك إلك الـبل « إبؾقس

 «!إين يف الجـة ففق يف الـار :مـ قال

 أو« العؾؾ الؿتـاهقة» :ابف اآلخرولؼد كان األولك بف أن يقرده يف كت

لؽـف يف القاقع يجؿع يف شخصقتف العؾؿقة بقـ و ،«إحاديث الؿقضقطة»

فؽؿا أن هذا متساهؾ يف التقثقؼ ففق  ،شلكف يف ذلؽ شلن ابـ حبان ،الـؼقضقـ

الؽتابقـ الؿذكقريـ ففق يف  فابـ الجقزي بؼدر ما يتشدد، التجريحيف  متشدد

 ،فقروي فقفا الؿـؽرات والقاهقات بؾ والؿقضقطات ،ىيتساهؾ يف كتبف إخر

,1.237) «فتح الؿغقث»يف  فؼال وقد صرح بـحق هذا الحافظ السخاوي

العؾؾ الؿتـاهقة يف »كتابف يف  العجب إيراد ابـ الجقزي مـ ثؿ إن» :(238
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يف  كؿا أن« الؿقضقطات»يف  ا مؿا أوردهكثقرً « إحاديث القاهقة

بؾ قد أكثر يف تصاكقػف القطظقة وما  ،ـ إحاديث القاهقةا مكثقرً « الؿقضقطات»

 «-أشبففا مـ إيراد الؿقضقع وشبفف

 تـبقة:

 لؿا ذكره قد خرجت بعض األحاديث التل تصؾح مثااًل و :األلباينقال 

ا يف ـعً لذا فؼد أحسـ أخقكا أبق الحارث الحؾبل ُص  ،فقؿا يلتل $السخاوي 

ِعقَػةحذفف األحاديث  الؿـتؼك الـػقس مـ تؾبقس » ره الذي سؿاهمـ مختص الض 

 اكتفك- «إبؾقس

 

* * *
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 (1)ٌدٍس اىدعني آل ناػف اىغػاء

ْؾِسَؾة»يف  $ذكره إلباين  ِعقَػة السِّ ( 5589( )183.ص12)ج« الضَّ

(، 1.233.2.4591) «إوسط»يف  تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الطرباين طـد

 ، أكت وشقعتؽ راضقـ مرضققـإكؽ ستؼدم طؾك اهلل !يا طؾل» :هق مقضقعو

 -«ا مؼؿحقـويؼدم طؾقف طدوك غضابً 

تػرد بف  ،لؿ يروه طـ أبل الطػقؾ إٓ جابر» :$وقال الطبراين 

 «-الؽريؿ أبق يعػقر طبد

يف  الؽريؿ بـ يعػقر أبق يعػقر الجعػل كؿا وهق طبد :$ األلباينقال 

وروى طـف أبق مقسك  ،وسؽت طؾقف ،برواية قتقبة بـ سعقد طـف« تاريخ البخاري»

سللت أبل » :قال(، و3.1.61.325)بـ أبل حاتؿ ٓ« الجرح»يف  إكصاري كؿا

 «-هق شقخ لقس بالؿعروف :قال ؟ما حالف :قؾت ،ـ طتؼ الشقعةهق مِ  :فؼال ؟طـف

                                           

ة ،شقعل طالِؿمحؿد حسقـ ـب طؾل ـب محؿد رضا آل كاشػ الغطاء،  (1) شرف  الـجػ ولد يف مدـي ٕا

، «الؿثؾ الُعؾقا يف اإلسالمٓ  يف بحؿدون» :مـ مملػاتف هـ-1373وتقيف سـة  .م1876/هـ 1294 سـة

سحار»، «العبؼات العـربية يف الطبؼات الجعػرية» برار يف وضائػ ٕا مبادئ اإليؿان يف »، «صحائػ ٕا

غاين»، «التقضقح يف بقان ما هق اإلكجقؾ»، «ـقةالدروس الدي كبذة مـ السقاسة »، «مغـل الغقاين طـ ٕا

ـقة كؼاًل طـ مققع  «-كؼض فتاوى القهابقة»، «الؿراجعات الريحاكقة»، «أصؾ الشقعة وأُصقلفا»، «الحسق

 )ويؽل شقعة العربقة(-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_(%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/1294_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1294_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
https://ar.wikipedia.org/wiki/1876
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 -أطؾؿ واهلل  ،أن ابـ يعػقر هذا مجفقل الحال :وجؿؾة الؼقل

 «-ضعقػ رافضل»: ظقال الحاف ،وشقخف جابر هق الجعػل كؿا تؼدم

وتركف  ،وثؼف شعبة فشذ ،مـ أكرب طؾؿاء الشقعة» «:الؽاشػ»يف  وقال الذهبل

 «-الحػاظ

يف  رواه الطرباين» :(1/131) «الؿجؿع»يف  وبف أطؾف الفقثؿل فؼال

 «-فقف جابر الجعػل وهق ضعقػو« إوسط»

لقائح  ,مع ضعػ إسـاده الشديد,إن هذا الحديث  :$قال األلباين 

ولذلؽ يستغؾفا  ،كبعض إحاديث إخرى أتقة ،ع الشقعل ضاهرة طؾقفالقض

 ،الذيـ يتظاهرون بالتؼارب والتعاصػ مع أهؾ السـة بعض متعصبة دطاهتؿ

فنكف  (1)«أصؾ الشقعة وأصقلفا»كتابف ػ يف كاشكالشقخ محؿد الحسقـ آل 

أن أول مـ وضع بذرة التشقع يف  :(1377صبعة .159,111)ص زطؿ فقف

سالم وتعاهدها حتك كؿت وترطرطت يف حقاتف ثؿ أثؿرت بعد وفاتف إكؿا هق اإل

 !!!ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

ا قهؿً حاديث كؼؾفا طـ السققصل وغقره مُ أثؿ استشفد طؾك ذلؽ ببعض 

ومـ طزا الحديث إلقفؿ مـ أهؾ  ،السققصل :أطـل ،الؼراء صحتفا وثبقهتا طـده

ؾ مـ أحاديث طؾؿاء السـة ب ،ٓ مـ صريؼ الشقعة واإلمامقة»: فؼال ،السـة

                                           

وخطقصف  التشقع ل التعريػ بـشلةكتاب تاريخل كالمل يتؿحقر حق «أصؾ الشقعة وأصقلفا»كتاب  (1)

ساسقة-  العامة وأصقلف ٕا

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A3%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D8%A9_%D9%88%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%D9%87%D8%A7_(%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8)&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D8%B9
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 «-ومـ صرقفؿ القثقؼة التل ٓ يظـ ذو مسؽة فقفا الؽذب والقضع ،وأطالمفؿ

مؿـ كص السققصل كػسف يف  ،ثؿ ساق بعضفا معزوة ٓبـ طساكر وغقره

فقستغـك  ،أن مجرد العزو إلقفؿ يعـل ضعػ حديثفؿ« الجامع الؽبقر» مؼدمة

شقعل ذلؽ وهق الؿقصقف يف صرة ففؾ جفؾ ال -بالعزو إلقفا طـ بقان ضعػف

ثؿ لؿ يؼـع بذلؽ حتك  ؟!أم تجاهؾف لغاية يف كػسف« سؿاحة اإلمام إكرب»ـب :كتابف

 !!أوهؿ الؼراء أهنا مـ الطرق القثقؼة

كؿا وصػ ,ن الشقعة ٓ يزالقن أ ,مع إسػ,وهذا مؿا يمكد 

لولئؽ ف ،مع فارق يف القسقؾة ،أكذب الطقائػ يف الحديث الـبقي ,قدماؤهؿ

 ،ا لتشقعفؿبؾصؼ إساكقد وتركقبفا طؾك إحاديث التل يضعقهنا اكتصارً 

وهمٓء بالتؼاط إحاديث الؿـؽرة والؿقضقطة مـ كتب أهؾ السـة وإيفام 

 !الؼراء مـفؿ ومـ غقرهؿ أهنا ثابتة طـد أهؾ السـة

ا أكف لقس كؾ حديث رواه أهؾ السـة يف أي وهمٓء الشقعة يعؾؿقن يؼقـً 

ػقا ولذلؽ ألَّ  ،أساكقد وولق كان لف صرق أ ،مـ كتبفؿ هق صحقح طـدهؿ كتاب

 وما هذه ،كؿا هق معؾقم ،كتبفؿ الؿتـقطة لتؿققز صحقحفا مـ ضعقػفا

ْؾِسَؾة»  ،واقتػاء ٔثارهؿ يف كصحفؿ لألمة ،ا طؾك هنجفؿالتل بقدك إٓ سقرً « السِّ

ا ويقهؿ الـاس جؿقعً أن يتجاهؾ هذا كؾف « سؿاحة اإلمام إكرب»ـفؽقػ جاز ل

 !!خالف الحؼقؼة

وهذا كؼقلف فقؿا طزاه لؿملػ مـ أهؾ السـة يروي إحاديث بطرقف 
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فؿا يؼقل الؼراء الؽرام يف هذا الشقعل  ،كابـ طدي وابـ طساكر ،وأساكقده طادة

وهق ٓ يروي فقف  ،فؼط« الـفاية»يف  بـ إثقرإذا طؾؿقا أكف طزا حديث الرتجؿة ٓ

مثؾ  ،اا غريبً ا لقشرح مـفا لػظً وإكؿا يعؾؼفا تعؾقؼً  ،ساكقدإحاديث بإ

سان ل» أو «الؼامقس»ـ! ففق كؿا لق طزا الحديث ل؟يف هذا الحديث (مؼؿحقـ)

خؾص مفؿا كان ؿ مُ ففؾ يػعؾ ذلؽ طالِ  !غقرها مـ كتب الؾغةو« العرب

 ،ؼةؼ مـ الطرق القثقي! فؽقػ وهق يقهؿ الؼراء أكف طـد ابـ إثقر بطر؟مذهبف

بؾ هل مـ رواية شقعل مجفقل  ،وقد طرفت أكف طـد الطرباين مـ صرق غقر وثقؼة

ورواية أهؾ  ،فرجع الحديث إلك أكف مـ صريؼ الشقعة ؟!طـ شقعل مرتوك متفؿ

ولفذا كان مـ طالمة أهؾ  ،السـة إياه مـ إدلة الؽثقرة طؾك تجردهؿ وإكصاففؿ

مة غقرهؿ أهنؿ يروون ما لفؿ وٓ ومـ طال ،السـة أهنؿ يروون ما لفؿ وما طؾقفؿ

 !يروون ما طؾقفؿ

وهق يف الققت كػسف مـ  ،والحديث أيت مـ إدلة الؽثقرة طؾك ذلؽ

والتل زطؿ أهنا مـ صرق أهؾ السـة القثقؼة التل  ،أحاديث الشقعل الؿتؼدم ذكره

فتلمؾف لتعؾؿ هؾ هق صادق فقؿا قال فقف  !ٓ يظـ ذو مسؽة فقفا الؽذب والقضع

 !؟ٓ أم

أكت وشقعتؽ تردون طؾل الحقض رواء مرويقـ مبقضة » :اوهق مختصرً 

يف  أخرجف الطرباين «-وإن طدوك يردون طؾل ضؿاء مؼبحقـ ،وجقهؽؿ

 (-1.319.948) «الؿعجؿ الؽبقر»
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اوهق إسـاد  ا مـ وبعضفؿ أشد ضعػً  ،مسؾسؾ بالضعػاء ،َضعقػ جدًّ

 -واهلل أطؾؿ -اكتفك -(5591)كؿا يف رقؿ  ،وأحدهؿ شقعل ،بعض

 :$قال العبد الػؼقر 

مسللة »كتابف اهلل بـ طؾل الؼػاري يف  اكظر ما كتبف الدكتقر كاصر بـ طبد

الؿعاصريـ  الؿسائؾ وكالم ؾِّ تك طؾك ُج أحقث  «-التؼريب بقـ أهؾ السـة والشقعة

 ،طدم وجقد خالف بقـ السـة والشقعة :راءهؿ كؿا يؼقل دطاة التؼريبآومـاقشة 

مع كشاط حركة  اومروجقه اشلت يف هذا العصر وكثر روادهوهل دطقى ك

 -االتؼريب والخقض فقف

 

* * *
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 (1)ويص اهلل نب ٌدٍس ـتاس/اىؼ٘ذ اىفاطو

ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ األلباين يف تعؾقؼف طؾك حديث ذكره برقؿ « الض 

 : (180ص/10ج) (2212)

إٓ أكف مؿـ  ،ةأكت وشقعتؽ يف الجـ ،أكت وأصحابؽ يف الجـة !يا طؾل»

ون الؼرآن ٓ يجاوز ءيؼر ،اإلسالم ثؿ يؾػظقكفُيْضَػُزون يزطؿ أكف يحبؽ أققام 

 -فنهنؿ مشركقن ،فنن أدركتفؿ فجاهدهؿ ،لفؿ الرافضة :يؼال ،لفؿ كبز ،تراققفؿ

ٓ يشفدون جؿعة وٓ جؿاطة  :قال ؟ما العالمة فقفؿ !يا رسقل اهلل :فؼؾت

 -«ويطعـقن طؾك السؾػ إول

 «-مقضقع» :(186ص/10ج)ل األلباين قا

 «التاريخ»يف  الخطقب(، و2.112.2) «إوسط»يف  أخرجف الطرباين

حدثـا سقار بـ مصعب طـ ططقة  :( مـ صريؼ الػضؾ بـ غاكؿ12.358)

 ملسو هيلع هللا ىلصكاكت لقؾتل وكان الـبل » :العقيف طـ أبل سعقد الخدري طـ أم سؾؿة قالت

 «-- الحديث--طـدي فلتتف فاصؿة

                                           

وصل اهلل محؿد طباس أحؿد طباس، أستاذ مشارك بؽؾقة الدطقة وأصقل الديـ، طـقان رسالة  (1)

لإلمام أحؿد بـ حـبؾ )تحؼقؼ(، طـقان رسالة الؿاجستقر: « بةفضائؾ الصحا»الدكتقراه: 

 .«الضعػاء والؿجفقلقن والؿرتوكقن يف ســ الـسائل»
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ـ » :اينقال الطبر لؿ يروه طـ ططقة طـ أبل سعقد طـ أم سؾؿة إٓ سقار ب

 «-مصعب

وقال الـسائل  «-مـؽر الحديث» :قال البخاري -وهق متفؿ :قال األلباين

كان مؿـ يليت بالؿـاكقر طـ »: (1.356)وقال ابـ حبان  «-مرتوك» :وغقره

 «-الؿشاهقر حتك يسبؼ إلك الؼؾب أكف كان الؿتعؿد لفا

طؾك أكف  ،ٕكف متفؿ كؿا تؼدم :وإولك إطاللف بشقخف ،فقثؿلوبف أطؾف ال

حدثـا سقار طـ  :لؽـ خالػف يف إسـاده فؼال (جؿقع بـ طؿقر البصري)قد تابعف 

 «الحؾقة»يف  كعقؿأبق  أخرجف -بفمرفقًطا  محؿد بـ جحادة طـ الشعبل طـ طؾل

يف  زيمـ صريؼف ابـ الجق(، و12.289) «التاريخ»يف  الخطقب(، و4.329)

قال ابـ  ،وسقار لقس بثؼة ،حديث ٓ يصح» :وقال (1.397) «الؿقضقطات»

 «-كان يضع الحديث :وقال ابـ حبان ،جؿقع مـ أكذب الـاس :كؿقر

 «الملل»يف  تبعف طؾقف السققصل !وهذا خطل فاحش :$قال األلباين 

طؾك  وصاحبل الؿعؾؼ ،(1.366) «تـزيف الشريعة»يف  وابـ طراق، (1.379)

 -غقرهؿ(، و0/622صل اهلل بـ محؿد طباس )و« ضائؾ الصحابةف»

إكؿا هق جؿقع بـ طؿقر  فنن الذي قال فقف ابـ كؿقر وابـ حبان ما ذكر

 !روى طـ ابـ طؿر وطائشة ،وهق تابعل ،التقؿل الؽقيف

مـ صبؼة شققخ  ،اوأما جؿقع الراوي لفذا الحديث ففق متلخر طـ هذا جدًّ 
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 !ول كقيفوإ ثؿ هق بصري !إئؿة الستة

فؾعؾف  !(طبد اهلل)فسؿك أباه « اهلل جؿقع بـ طبد» :ووقع يف رواية أبل كعقؿ

 -خطل مـ الـاسخ أو الطابع

 :وقال ،ا برواية آخر طـفتؿققزً « التفذيب»يف  ثؿ إن الحافظ قد أورده

 «-ٓبـ الجقزي حديث باصؾ يف شقعة طؾل «الؿقضقطات»يف  لف :قؾت»

 -فجزم بلكف ضعقػ« التؼريب»يف  وأما - تعدياًل ا وٓولؿ يذكر فقف جرًح 

 :تـبقف

هذا الحديث مـ إحاديث التل أوردها الشقخ محؿد  :$قال األلباين 

ا أهنا طـد أهؾ زاطؿً « أصؾ الشقعة»: الحسقـ آل كاشػ الغطاء الشقعل يف كتابف

 !السـة مـ صرقفؿ القثقؼة التل ٓ يظـ ذو مسؽة فقفا الؽذب والقضع

 «!أكت وأصحابؽ يف الجـة !يا طؾل» :ؿ يـؼؾ مـف إال صرفف األولثؿ إكف ل

أن أهؾ إهقاء يروون ما لفؿ  :ففق مـ األدلة الؽثقرة طؾك ما ذكرتف هـاك

 !دون ما طؾقفؿ

 :فائدة

خرى مـ رواية أبل جـاب أا ثؿ رأيت لؾحديث صريؼً  :$قال األلباين 

قال لل  :طـ طؾل قال !الؽؾبل طـ أبل سؾقؿان الفؿداين أو الـخعل طـ طؿف
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 :ا لفؿ كبز يؼال لفؿوإن ققمً  ،أكت وشقعتؽ يف الجـة !يا طؾل» :ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 «-إن أدركتفؿ فاقتؾفؿ فنهنؿ مشركقن ،الرافضة

 (-3.192) «السـة»يف  اهلل بـ أحؿد أخرجف طبد

اوهذا إسـاد  :$قال األلباين  آفتف أبق جـاب الؽؾبل أو مـ  ،َضعقػ جدًّ

 «:التؼريب»يف  قال الحافظ -ف أشفرتوهق بؽـق ،ك بـ أبل حقةواسؿف يحق ،فققف

 -اكتفك -واهلل أطؾؿ «-ضعػقه لؽثرة تدلقسف»

 

* * *
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ْ
ى
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 (1)خفؾّ اهلل اىؼ٘ذ ٌصػفٖ اىفسوي

ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ إلباين  (5598)طـد تعؾقؼف طؾك حديث رقؿ  «الضَّ

إٓ اهلل وحده ٓ  ٓ إلف :كان يؼقل يف دبر الصالة»حديث:  (218ص.12ج)

وهق طؾك كؾ  [حل ٓ يؿقت بقده الخقر قوه]لف الؿؾؽ ولف الحؿد  ،شريؽ لف

 «-[ثالث مرات]شلء قدير 

 -ا بدوهنؿاوصحقح جدًّ  ،شاذ بالزيادتقـ :$قال األلباين 

اد الســ والؿساكقد مـ رواية ورَّ و« الصحقحقـ»يف  لؼد جاء الحديث

لقس يف  ،مرفقًطا ـف طـ الؿغقرة بـ شعبةا طكاتب الؿغقرة مـ صرق كثقرة جدًّ 

                                           

، لؽـ $مصطػك العدوي الؿصري، مـ تالمقذ الشقخ العالمة مؼبؾ بـ هادي القادطل  (1)

ؿ ، وذلؽ لتفج«ترجؿة مؼبؾ»الشقخ مؼبؾ محا اسؿ مصطػك العدوي مـ تالمقذه يف كتابف 

: وقد أكدت ذلؽ زوجة الشقخ مؼبؾ يف كتاهبا $مصطػك العدوي طؾك الشقخ إلباين 

 (-32)ص« الرحؾة إخقرة إلمام الجزيرة»

طؾك مصطػك العدوي تسؾؼف ُسؾَّؿ الـؼد وأكف تزبَّب قبؾ أن  $وقد اكتؼد العالمة إلباين 

 (-7.386« )السؾسؾة الصحقحة»يتحصرم: اكظر: 

يـاير التل حدثت يف مصر ولؿ يصػفا بلهنا  25وي مققػ مميد لثقرة ولؾشقخ مصطػك العد

خروج طؾك الحاكؿ، معؾاًل ذلؽ بلن الدولة ُتجقز الؿظاهرات!! ومتـاسًقا أن الؿظاهرات 

لقست مـ هدي السؾػ الصالح، غافاًل طـ كقهنا مـ طادات الؽػار وأسالقبفؿ التل تتـاسب 

 مع زطؿفؿ أن الحؽؿ لؾشعب-
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ا ٕكثر وإكؿا شذ بعض الرواة بذكرهؿا يف بعض الطرق خالفً  ،أكثرها الزيادتان

ِعقَػة»راجع  -الثؼات فقفا  (-225, 259) «الضَّ

 :$وكؾخص ما ذكره األلباين 

والســ والؿساكقد  «الصحقحقـ»كؾ الرواة الذيـ رووا هذا الحديث يف 

فإولك جاءت  ،لزيادتان الؿذكقرتان إٓ يف بعض الروايات طـفؿلؿ ترد طـفؿ ا

لؽـ الرواة طـفؿا لؿ يتػؼقا  ،وإخرى طـ الشعبل ،طـ الؿسقب بـ رافع

 -بؾ إن أكثرهؿ لؿ يذكرهؿا ،طؾقفؿا

تػرد هبا طـف  ،وهق ابـ الؿعتؿر ،فؿدارها طؾك مـصقر :أما الزيادة األولك

ولؽـ  ،وهق ثؼة مـ رجال الشقخقـ ،قيالرحؿـ الـح وهق ابـ طبد ،شقبان

 :وهؿ ،خالػ الثؼات أخريـ

 [-البخاري ومسؾؿ]الحؿقد  جرير بـ طبد

 [-أحؿد والطرباين]شعبة بـ الحجاج 

 [-طبد بـ حؿقد]زائدة بـ قدامة 

 [-الطرباين]وجعػر بـ الحارث 

ه طـ وور ,وفقفؿ شعبة أمقر الؿممـقـ يف الحديث,كؾ همٓء الثؼات 

فؿا  ،ن اجتؿاطفؿ طؾك تركفا دلقؾ طؾك شذوذهاأفال شؽ  ،ن الزيادةمـصقر دو

 ؟!ا يف روايتف طـ الؿسقب دوهنابالؽ إذا طؾؿت أن إطؿش قد تابع مـصقرً 
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 -[داود والبقفؼل والطرباينوأبق  طقاكةوأبق  مسؾؿ]

 ؟!الرواة الثؿاكقة تابعقا الؿسقب أن ثؿ هؾ يبؼك ريب يف شذوذها إذا تذكرت

ثبات شذوذها وطدم صحتفا إن هذه الزيادة يؽػل يف أ :قلوجؿؾة الؼ

 -واهلل اطؾؿ !؟فؽقػ هبا مجتؿعة ،بعص هذه العؾؾ

أن أحد الرواة الذي بقـف  :وهل ،ثؿ استدركت يف رواية هشقؿ طؾة ثامـة

اها وور ،سؼط مؽاهنا زيادة محػقضةأوبقـ الشعبل جاء هبذه الزيادة الشاذة قد 

وهل ثابتة طـد مـ  ،الؿغقرة بسـده طـ الشعبلالقضاح وطؾل بـ طاصؿ طـ 

ا لؿَ  لَ عطِ وال مُ  ،قَت ططَ ا أَ ؿَ لِ  عَ ال ماكِ  فؿ  الؾ  » :ملسو هيلع هللا ىلصوهل ققلف  ،تابعف مـ الرواة

 -«دا الَج  ـَؽ مِ  دِّ ذا الَج  عُ ـػَ وال يَ  ،َت ـعْ مَ 

ات الثؼات ومـ طجقب الؿصادفات أكف أصاب هذا الشطر الثاين مـ رواي

 !ا مـ بعضفؿطر إول مـفا زيادة وكؼًص ب الشاصطـ القارد ما أ

 :الرزاق طبد خربكاأ :(21/1ق) «الؿـتخب مـ الؿسـد»يف  فؼال طبد بـ حؿقد

 :حدثـل وراد كاتب الؿغقرة بـ شعبة قال :الؿؾؽ بـ طؿقر كا معؿر طـ طبدأ

الؾفؿ ٓ ماكع » :وسؿعتف يؼقل ،اوثالثً  ،-- فذكر حديثقـ-كتب معاوية إلك الؿغقرة

 «-وٓ يـػع ذا الجد مـؽ الجد ،وٓ راد لؿا قضقت ،قتططألؿا 

 ! وهل الؿحػقضة يف روايات الثؼات«وٓ معطل لؿا مـعت» وحذف ققلف:

 -وغقرهؿا «الصحقحقـ»يف 
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الؿؾؽ بـ طؿقر طـ  زاد فقف مسعر طـ طبد« ٓ معطل لؿا مـعت» :وققلف

 -أخرجف الطرباين بسـد صحقح «-وٓ راد لؿا قضقت» :وراد

وإٓ  !كظر إلك ضاهر السـد فصححف $كلن الحافظ  :$لباين قال األ

ا مـ أصحاب ابـ طؿقر ! والدلقؾ طؾقف أن أحدً ؟ا وهق شاذفؽقػ يؽقن صحقحً 

مـ صريؼ  (959,925) «الؽبقر»يف  وقد أخرجف الطرباين ،لؿ يذكر هذه الزيادة

طـ ابـ كؾفؿ  ،معؿر وشريؽ وزائدة وأبل طقاكة وابـ طققـة وغقرهؿ دون الزيادة

 «-الصحقحقـ»وبعض رواياهتؿ يف  ،طؿقر

 ،ق طـ معؿر التل تؼدمت برواية طبد بـ حؿقداالرز ثؿ روى طؼبفا رواية طبد

 -واهلل أطؾؿ ،فذلؽ مؿا يمكد شذوذها« وٓ راد لؿا قضقت» :لؽـ لقس فقفا

وقد غػؾ طـ هذا التحؼقؼ الشقخ مصطػك العدوي يف  :$وقال 

فصححف ثؿ طزاه  (1/322/311) «ؿقدمسـد طبد بـ ح»طؾك  تخريجف

 -واهلل أطؾؿ !!لؾشقخقـ

 

* * *
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 (1)اىلايض اىؼ٘ذ ٌدٍس أخٍس نِفان خفؾّ اهلل

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ األلباين   (:2606) (000/ص10ج) «الض 

، (2.1.281) «التاريخ الؽبقر»يف  طـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف البخاري

الؿؾؽ بـ الحارث بـ حصقرة  ؽؿ بـ طبدمـ صريؼ الح (3.123)الحاكؿ و

إن  !يا طؾل» :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصدطاين الـبل  :طؾل طـ ذطـ أبل صادق طـ ربقعة بـ كاج

وأحبتف الـصارى حتك أكزلقه  ،أبغضتف القفقد حتك هبتقا أمف :لؽ مـ طقسك مثاًل 

 -«بالؿـزل الذي لقس بف

 «-صحقح اإلسـاد» :$قال الحاكؿ 

 «-اه ابـ معقـالحؽؿ وهَّ  :قؾت» :بؼقلف $ورده الذهبل 

ضعقػ  :وقال يعؼقب ،ضعقػ لقس بثؼة ولقس بشلء :$قال األلباين 

 -لف أحاديث مـاكقر ،االحديث جدًّ 

                                           

، مستشار الؿحؽؿة الؿذهب الجعػري يـتؿل إلك لبـاين رجؾ ديـ كـعان،حؿد أمحؿد  (1)

الجعػرية الشرطقة العؾقا يف لبـان، كاكت لف خدمات مؿقزة لؽتب التػسقر، فؼد قام بتفذيب 

ا يف كتاب سؿاه « تػسقر ابـ كثقر» ، وخدم «فتح الؼدير هتذيب تػسقر ابـ كثقر»هتذيًبا ققًؿا جدًّ

« تػسقر البقضاوي»، وخدم «عقـقـ طؾك تػسقر الجاللقـقرة ال»بؽتابف « تػسقر الجاللقـ»

 م(-2511هـ=1432كذلؽ، تقيف سـة )

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B0%D9%87%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1%D9%8A
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ْ
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فؼد  ،وشقخف الحارث بـ حصقرة لعؾف هق آفة هذا الحديث :ايًض أوقال 

وكان يممـ برجعة  ،كؿا قال ابـ طدي ،كان مـ الؿحرتققـ يف التشقع طؾك ضعػف

 -أحؿد الزبقريأبق  الكؿا ق ،طؾل

ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا الحديث والؽشػ طـ  :قال األلباين

قرة العقـقـ »كتابف أورده يف  -حػظف اهلل-أن الشقخ محؿد بـ أحؿد كـعان  :طؾتف

! وكان طؾقف !ا بتصحقح الحاكؿ إياهرًّ تمغ (130)ص (1)«طؾك تػسقر الجاللقـ

وإن  ،وهؾ هق مقافؼ لف أو مخالػ ،طؾقف أن يراجع طؾك إقؾ تعؾقؼ الذهبل

ْؾِسَؾة»كؿا مر يف هذه  ،كان يف كثقر مؿا وافؼف ما يـتؼد واهلل  ،كؿاذج كثقرة« السِّ

 -اكتفك -الؿستعان

 :قال العبد الػؼقر لعػق ربف

ؾؼاضل الشرطل يف لبـان محؿد أحؿد ل« قرة العقـقـ طؾك تػسقر الجاللقـ»

 :مـفا ،قرولف أربعة كتب يف التػس ،كـعان

 «-ـققرة العقـقـ طؾك تػسقر الجالل» ,

وهق  ،يف ثالثة مجؾدات «التػسقر الؿختصر الؿػقد لؾؼرآن الؿجقد» ,

 -$ؿحؿد رشقد رضا ل« الؿـار» مختصر لتػسقر

 «-كقار التـزيؾ وأسرار التلويؾأ :مقاهب الجؾقؾ مـ تػسقر البقضاوي» -
                                           

، قصَد مـفا الؿملُػ إيضاح الُؿؾتبِس، وبقان «تػسقر الجاللقـ»وهق تعؾقؼاٌت مختصرٌة طؾك  (1)

 الُؿبَفؿ مـ التػسقرات، وتـؼقة الؽتاب مـ اإلسرائقؾقات وأراء الباصؾة وإحاديث الضعقػة-
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كؿا ذكر - يف ستة مجؾدات «فتح الؼدير هتذيب تػسقر الحافظ ابـ كثقر» ,

يف هامش تعؾقؼف مؿـ سؿك  ,أيًضا, وذكر، «قرة العقـقـ»كتابف مؼدمة يف  ذلؽ

 :هبذا آسؿ

 يف كتاب لف ،هـ 999الؿتقيف سـة  ،اهلل محؿد الشـشقري الشقخ طبد ,

 «-قرة العقـقـ يف مساحة ضرف الؼؾتقـ»

 تاب سؿاهيف ك ،هـ 1328وكذلؽ الشقخ مصطػك محؿد فاضؾ الؿتقىف  ,

 .واهلل أطؾؿ -«قرة العقـقـ يف الؽالم طؾك الرؤية يف الداريـ»

 

* * *
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َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 /اىفاطو

 ٌدٍس اىتائب اىعف٘سي 

 (1)«اىتٍٓ٘س»ٌدلق 

ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ األلباين  (:2608) (006/ص10ج) «الض 

(، 15.355.15752) «الؽبقر»يف  طـد تعؾقؼف طؾك حديث أخرجف الطرباين

حدثـا  :مـ صريؼ هشام بـ يقسػ قال (3.328) «التؿفقد»يف  ربال ابـ طبدو

الرحؿـ بـ جعدة طـ سعقد بـ الؿسقب أكف  الؼاسؿ بـ فقاض طـ خالد بـ طبد

 ؟ما خقر ما أطدت الؿرأة !يا رسقل اهلل :إن امرأة قالت :سؿع ابـ طباس يؼقل

 -«وآطرتاف بحؼف ،الطاطة لؾزوج» :قال

 :مـ رواية الطبراين وقال (312-3/313) «الؿجؿع»يف  وذكره الفقثؿل

 «-وفقف مـ لؿ أطرفف ،وفقف الؼاسؿ بـ فقاض وهق ضعقػ وقد وثؼ»

 :ما طدا شقخ الطرباين فقف« التفذيب»يف  كؾ رواتف مرتجؿقن :قال األلباين

طؾك  ،غقرهو« التذكرة»يف  أبق خؾقػة الػضؾ بـ الحباب وهق ثؼة حافظ مرتجؿ

 !ٓ يعرف مـفؾقس فقف  ،لربا كف متابع طـد ابـ طبدأ

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)
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 :فؼد قال فقف ابـ الؿديـل ،يؿؽـ أن يقصػ بذلؽ ابـ فقاض هذا كػسف

 «-إسـاده مجفقل ولؿ يرو طـف غقر هشام»

يف  وذكر ،بلكف مجفقل« التؼريب»يف  ولذلؽ جزم الحافظ ابـ حجر

 :وقال الـسائل «-هق ثؼة»: وطـ أبل داود -ضعقػ :أن ابـ معقـ قال« التفذيب»

 (2.313) «الضعػاء»يف  ثؿ ذكره «!الثؼات»يف  وذكره ابـ حبان «-قس بالؼقيل»

كان مؿـ يـػرد بالؿـاكقر طـ  ،يروي طـف هشام بـ يقسػ قاضل صـعاء» :وقال

 «-فؾؿا كثر ذلؽ يف روايتف بطؾ آحتجاج بخربه ،الؿشاهقر

محؿد التائب السعقدي يف « التؿفقد» ولؼد أساء محؼؼ :$قال األلباين 

فنكف لؿ يذكر يف ترجؿة ابـ فقاض هذا سقى تقثقؼ أبل  ،طؾك هذا الحديث عؾقؼفت

 -! اكتفك«!الخالصة»و «هتذيب التفذيب»ـوطزاه ل ،داود إياه

 

* * *
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َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 (1)$اىفضٗض نب ةاز  اىؼ٘ذ اإلٌام ـتس

يف  (5635)يف ثـايا تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ  $ذكره الشقخ إلباين 

ِعقَػة» (، 1.384)ابـ ماجف (، و2.326)أخرجف أحؿد  (:12.285) «الضَّ

مـ صريؼ  (3.347)البقفؼل (، و1.192)الطحاوي (، و1459)ابـ خزيؿة و

 :الرحؿـ طـ أبل هريرة قال الـعؿان بـ راشد طـ الزهري طـ حؿقد بـ طبد

ثؿ  ،ذان وٓ إقامةأفصؾك بـا ركعتقـ بغقر  ،ا يستسؼليقمً  ملسو هيلع هللا ىلصخرج كبل اهلل »
                                           

الشقخ الؿجدد لؿا اكدرس مـ معالؿ السـة اإلمام طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ  (1)

هـ بؿديـة الرياض، 1335محؿد بـ طبد اهلل ابـ باز، ولد يف الثاين طشر مـ ذي الحجة سـة 

هـ وضعػ بصره ثؿ 1346وكان بصقًرا ثؿ أصابف مرض الجدري الؿـتشر يف تؾؽ الػرتة طام 

هـ، حػظ الؼرآن الؽريؿ قبؾ سـ البؾقغ ثؿ جد يف صؾب العؾؿ طؾك العؾؿاء يف 1355فؼده طام 

 هـ، ولؿ يـؼطع طـ صؾب العؾؿ-1355الرياض، طقـ يف الؼضاء طام 

، «الػقائد الجؾقة يف الؿباحث الػرضقة»، «مجؿقع فتاوى ومؼآت متـقطة»مـ مملػاتف: 

التحذير »ثقر مـ مسائؾ الحج والعؿرة والزيارة )تقضقح الؿـاسؽ(، التحؼقؼ واإليضاح لؽ»

وكػر مـ  ملسو هيلع هللا ىلصوجقب العؿؾ بسـة الرسقل »، «العؼقدة الصحقحة وما يضادها»، «مـ البدع

 «-وجقب تحؽقؿ شرع اهلل وكبذ ما خالػف»، «الدطقة إلك اهلل وأخالق الدطاة»، «أكؽرها

 هـ- 27.1.1425قبقؾ فجر يقم الخؿقس الؿقافؼ  $تقيف الشقخ 

ابـ باز الداطقة »لعبد الرحؿـ الرحؿة، « اإلكجاز يف سقرة اإلمام طبد العزيز ابـ باز»اكظر: 

جقاكب مـ سقرة اإلمام طبد »لؾدكتقر ماكع الجفـل، « الشقخ ابـ باز»لػفد البؽران، « اإلكسان

 لؾدكتقر محؿد الحؿد-« العزيز ابـ باز
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 -«الحديث ---خطبـا ودطا اهلل

ِعقَػة»يف  قال األلباين  «-مـؽر بذكر الخطبة بعد الصالة» :(082/ص10ج) «الض 

فنن يف حديثف طـ  ،يف الؼؾب مـ الـعؿان بـ راشد» :$قال ابـ خزيؿة 

 «-اا كثقرً الزهري تخؾقطً 

 «-تػرد بف الـعؿان» :$قال البقفؼل 

فنن ثبت هذا الخرب » :اوقال ابـ خزيؿة بعد تضعقػف إياه فقؿا كؼؾتف طـف آكػً 

مرة قبؾ الصالة  :قؾب رداءه مرتقـوخطب ودطا  ملسو هيلع هللا ىلصفػقف دٓلة طؾك أن الـبل 

 «-ومرة بعدها

ا بقـف وبقـ حديث تقفقؼً  :وإكؿا قال هذا طؾك فرض ثبقتف :قال األلباين

خرجـا مع » :مـفا لػظ ابـ خزيؿة ،اهلل بـ زيد الذي ذكرتف قبؾ هذا بللػاظ طبد

ل آستسؼاء فخطب واستؼبؾ الؼبؾة ودطا واستسؼك وحقَّ  يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 -«رداءه وصؾك هبؿ

إكف تجقزالصالة قبؾ الخطبة والدطاء  :-ن ثبتإ-ن يؼال أولك واأل

 -كؿا يجقز العؽس لثبقت هذا يف ثالثة أحاديث صحقحة ،والتحقل والتحقيؾ

الذي  هذا هق -وما دام أكف لؿ يثبت هذا الحديث الؿخالػ لفا فال يمخذ بف

شرح »يف  يؼتضقف قاطدة الجؿع بقـ إحاديث الؿؼبقلة التل ذكرها الحافظ

 -فتـبف« الـخبة

أن بعض العؾؿاء لؿ يؽـ  :لؼد تبقـ لل وأكا أطد لفذا البحث والتحؼقؼ
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الذي يقجبف التحؼقؼ والتجرد  مققػفؿ تجاه هذا الحديث وكحقه الؿققَػ 

وإلقؽ بعض إمثؾة  ،الـاحقة الػؼفقةٓ مـ الـاحقة الحديثقة وٓ مـ  ،واإلكصاف

 :بالؼدر التل تحصؾ بف العربة

كف إ :بؽ ققل البقفؼل يف هذا الحديث فؼد مرَّ  :ما مـ الـاحقة الحديثقةأو

 ،وما قالف أحؿد والبخاري وغقرهؿا فقف مـ الضعػ -تػرد بف الـعؿان بـ راشد

 :ومع ذلؽ فؼد وجدت ما يليت

 يف طـ البقفؼل (2.98) «خقص الحبقرالتؾ»يف  كؼؾ الحافظ :اًل أو  

 «-رواتف ثؼات» :«الخالفقات»

وهق الؼائؾ يف رواية  ،كف خػل طؾقف الضعػ الؿشار إلقفأوما أضـ  ،كذا قال

 «-صدوق سقلء الحػظ»: (الـعؿان)

يف  والشقخ البـا الساطايت، (4.4) «كقؾ إوصار»يف  ثؿ كؼؾف طـف الشقكاين

مسالؽ الدٓلة طؾك »يف  لشقخ أحؿد الغؿاريوا، (6.233) «الػتح الرباين»

 (-89)ص «مسائؾ متـ الرسالة

الطقـ بؾة فؼال يف  بؾ زاد يف ،مر بالحافظ طـد ما ذكركالؿ يؼػ إ :اثاكقً 

 «!وإسـاده حسـ» :(1.226) «الدراية»كتابف 

 (ؾزيؾعلل« كصب الراية» :أطـل)قال هذا وهق يرى أصؾف الذي بقـ يديف 

هق صدوق لؽـ  :قال البخاري» :بؼقلف« تػرد بف الـعؿان»: ؼليتعؼب ققل البقف

 «-يف حديثف وهؿ كبقر
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فنن الـعؿان قد رواه طـ الزهري بسـده  ،هذا الحديث مؿا يمكد هذا الؼقل

 -طـ أبل هريرة

اهلل بـ  وقد رواه الثؼات مـ أصحاب الزهري طـف بسـد آخر لف طـ طبد

 -طؾك الصالة وفقف تؼديؿ الخطبة ،كصاري كحقهيزيد إ

فتػرد الـعؿان هبذا اإلسـاد والؿتـ طـ الزهري دون أصحابف الثؼات مؿا 

 !؟فؽقػ وهق سقئ الحػظ بشفادة الحافظ كػسف ،ا لق كان ثؼةيجعؾ حديثف شاذًّ 

 «فتح الباري»كتابف لقغتر بف الؿعؾؼ الػاضؾ طؾك  !؟«إسـاده حسـ»: فؽقػ يؼقل

ف وبقـ إحاديث الصحقحة الؿعارضة فقجؿع بقـ (الؿطبعة السؾػقة - 0/222)

 -از إمريـقلف بج

هذا »: (79.2ق) «الزوائد»يف  ققل البقصقري كؽر مـ ذلؽ كؾفأو :اثالثً 

 --«--رواه الحاكؿو ---إسـاد صحقح رجالف ثؼات

وكلكف لؿا رأى  !ٓ رأيت غقره طزاه إلقفو« مستدرك الحاكؿ»يف  ولؿ أره

 !استؾزم مـف صحة إسـاده« رواتف ثؼات» :شقخف الحافظ سؽت طـ ققل البقفؼل

يف  الحسـ السـدي قوقد اغرت بف أب ،ولقس بالزم كؿا ٓ يخػك طؾك أهؾ العؾؿ

 !اا طؾقف أيًض فـؼؾ تصحقحف هذا ساكتً  (1.384) «حاشقة ابـ ماجف»

 ،طؿؾ هبذا الحديث الؿـؽر الؿالؽقة والشافعقة :وأما الـاحقة الػؼقفة

« الؿقصل»يف  وكص طؾك ذلؽ مالؽ ،طـ الصالةفذهبقا إلك تلخقر الخطبة 

تبعفؿ اإلمام أبق يقسػ كؿا كؼؾف طـف أبق جعػر و ،«إم»يف  الشافعلو



 
ث»يف  568

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
مع كقكف يعؾؿ  ،واحتج لف بؼقاس صالة آستسؼاء طؾك صالة العقديـ ،الطحاوي

أكف ٓ اجتفاد »: ومـ بدهقات الػؼف ،أكف خالف إحاديث الصحقحة الؿتؼدمة

 «-مخالػة الـصوٓ ققاس يف 

فنكف وفؼ  ،ولؼد كان أسعد الـاس يف هذه الؿسللة اإلمام محؿد بـ الحسـ

مذهبفؿ مثؾؿا ذكرتف طـ « الحجة طؾك أهؾ الؿديـة»كتابف فؼد ذكر يف  ،لؾسـة فقفا

يبدأ اإلمام يف  :قد كان أهؾ الؿديـة يؼقلقن قبؾ هذاو»: (1.333)مالؽ 

وققل أهؾ الؿديـة  :قال ،عؾف يف الجؿعةآستسؼاء بالخطبة قبؾ الصالة بؿثؾ ف

 «-أخر أحب إلقـا مـ ققلفؿ إول

تؼديؿ الخطبة طؾك الصالة وفؼ  :فالصحقح الؿحػقظ يف هذا إثر :وبالجؿؾة

فال  ،واـب طباس ،وحديث طائشة ،اهلل بـ زيد الؿازين الرواية الصحقحة يف حديث طبد

 -إليثاره إياها طؾك ما خالػفا جرم أن يؽقن اإلمام محؿد أسعد الـاس بالسـة

طؾك ترجقح وتػضقؾ  ,ا لإلمام محؿدخالفً ,استؿرار الشافعقة والحـػقة 

غقرهؿا طـ و« الصحقحقـ»يف  ن ماأتؼديؿ الصالة طؾك الخطبة وهؿ يعؾؿقن 

كف ٕ ،هنؿ طؽسقا ٕصابقاأولق  ،كثرأاهلل بـ زيد وطائشة وابـ طباس أصح و طبد

 -وهذا الحديث الؿـؽر ،ديث الشاذلقس لفؿ حجة إٓ ذاك الح

استؿرار الحـػقة يف متقهنؿ طؾك إكؽار شرطقة  !هق أغرب وأطجبو

البحر »(، و1.63)ؾعقـل ل« شرح الؽـز»يف  كؿا ،الجؿاطة يف صالة آستسؼاء

بشرحف  (1.795) «الدر الؿختار»(، و2.281)بـ كجقؿ الؿصري ٓ« الرائؼ
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بؾ وخالف ققل  ،حاديث وأثار-- كؾ ذلؽ مـفؿ خالف لأل-طؾك الؿحتار

فنكف تػرد بذلؽ  ،ا مـفؿ لإلمام أبل حـقػةوتعصبً  ،اإلمامقـ أبل يقسػ ومحؿد

 ،ابؾ إن ضاهر كالمف أكف يـؽر شرطقة الصالة لالستسؼاء مطؾؼً  ،مـ بقـ إئؿة

يف  فؼد روى ابـ أبل شقبة ،فنكف كان ٓ يصؾقفا ،وسؾػف يف ذلؽ إبراهقؿ الـخعل

 :قال ,وهق ثؼة,سؾؿ العجؾل أبسـده الصحقح طـ  (2.474) «الؿصـػ»

فؾؿا فرغقا قامقا  ،خرج الـاس مرة يستسؼقن فخرج معفؿ إبراهقؿ»

 «-فرجع إبراهقؿ ولؿ يصؾ معفؿ ،يصؾقن

ٓ  :حـقػةأبق  قال» :(1/330) «الحجة طؾك أهؾ الؿديـة»يف  وقال محؿد

 إبراهقؿوكان --- قدطقوكان يرى أن يخرج اإلمام ف ،كرى يف آستسؼاء صالة

 -«ٓ يرى يف ذلؽ صالة :بل حـقػةأالـخعل يؼقل بؼقل 

وهق  ،$ولؿزيد بحث وتحؼقؼ اكظر ما حؼؼف العالمة الؿحدث إلباين 

هق أحد إققال و ،«الحجة طؾك أهؾ الؿديـة»يف  اتباطف ققل اإلمام محؿد كؿا

 -طؾؿواهلل أ -يف مذهب اإلمام أحؿد بـ حـبؾ رحؿفؿ اهلل تعالك

 

* * *
  



 
ث»يف  570

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

  رػسي اىصاىح ٌيدط/اىهاتب واألدٗب

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ْؾِسَؾة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  ِعقَػة السِّ طـد  (359.ص12ج) «الضَّ

اطتؿر مـفا  :مـ الجعراكة وقال ملسو هيلع هللا ىلصاطتؿر : »(5635)تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ 

 -«اسبعقن كبقًّ 

 «الطبؼات» يف أخرجف ابـ سعد -(---وقال) :مـؽر بزيادة :$قال األلباين 

الرحؿـ طـ محؿد بـ جعػر  مـ صريؼ ابـ لفقعة طـ طقاض بـ طبد (2.172)

 ---اطتؿر ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل 

 :بؿرة مسؾسؾ بالعؾؾ وهذا إسـاد واهٍ  :قؾت

 -وهق تابعل فقؿا يبدو لل ،محؿد بـ جعػر هذا لؿ أطرفف :األولك والثاكقة

اهلل الػفري الؿدين كزيؾ  بـ طبدوهق طقاض  ،ضعػ الراوي طـف :الثالثة

                                           

م( أديب  1959/هـ 1378 - فؾسطقـ ،كابؾس م 1899/هـ 1316) رشدي صالح مؾحس (1)

، طاد إلك كابؾس بعد آحتالل الػركسل دمشؼ كاتب وباحث جغرايف- طؿؾ يف الصحافة يف

سقرة »- لف طدة مصـػات، مـفا: 1926 سـة مؽة واستؼر يف السعقدية ، تقجف إلك1925سـة 

مـازل »مخطقط، و« معجؿ مـازل القحـل»، و«الؽريؿ الخطابل إمقر محؿد بـ طبد

 ، وغقرها-«الؿعؾؼات

https://ar.wikipedia.org/wiki/1316_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1316_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1378_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1378_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1926
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8%D9%8A&action=edit&redlink=1
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مـؽر » :حتك قال فقف البخاري ،وهق مع كقكف مـ رجال مسؾؿ فػقف كالم ،مصر

 «-فقف لقـ»: ولذا قال الحافظ «-الحديث

 -وهق مشفقر بالضعػ ،ابـ لفقعة :الرابعة

غقرهؿا مـ و« الصحقحقـ»يف  فثابت (الجعراكة)مـ  ملسو هيلع هللا ىلصما اطتؿاره أو

 «صحقح أبل داود»يف  وهل مخرجة ،طباس كس وابـأحديث ابـ طؿر و

 ،هق وأصحابف مـ الجعراكة ملسو هيلع هللا ىلصطباس حديث آخر يف اطتؿاره  بـٓ(، و1739)

 (-4.292.1594) «إرواء الغؾقؾ»يف  وهق مخرج

 :فائدة

وأصحاب الحديث يؽسرون طقـف ويشددون  ،بؽسر أولف :(عراكةالجِ )

كزلفا  ،إلك مؽة أقربوهل  ،وهل ماء بقـ الطائػ ومؽة ،وهؿا روايتان ،راءه

وهل مـ مؽة طؾك  ،وأحرم مـفا ،لؿا قسؿ غـائؿ هقازن مـ غزاة حـقـ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 -بريد مـ صريؼ العراق

رشدي الصالح مؾحس  ألزرقل بؼؾؿل« أخبار مؽة» ويف حاشقة :تـبقف

 ،امرتً قوهل يف صريؼ الحج العراقل تبعد طـ مؽة خؿسة طشر كقؾ»: (1/182)

والحؿد هلل  «-وهق أحد متـزهات الؿؽققـ ،ماؤه طذب فقفا مسجد وبئر قديؿ

 -رب العالؿقـ

* * *
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  ةاديآاىػ٘ب اىفؾً٘  ٔاىؼ٘ذ اىفالٌث أة

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (321.ص12ج ) «الضَّ

كان بالؿديـة تسعة مساجد مع مسجد » :(5645)طؾك حديث برقؿ 

فقصؾقن يف  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل تلذيـ بالل طؾك طفد رسقل يسؿع أهؾفا ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 «--- الحديث-بـل طؿرو بـ مبذول مـ بـل الـجار أقرهبا مسجد ،مساجدهؿ

يف  وهذا ،صريؼ أبل داود السجستاين مـ (2.85) «ســف»يف  الدارقطـل

كف أ :ن بؽقر بـ إشج حدثفأبسـد صحقح طـ ابـ لفقعة:  (6)ص «الؿراسقؾ»

 --- إلخ-يف الؿديـةكان 
                                           

محؿد بـ طؾل بـ مؼصقد طؾل الصديؼل، العظقؿ آبادي، أبق الطقب، شؿس الحؼ: طالؿ  (1)

هـ( وجؿع مؽتبة حافؾة 1273بالحديث، مـ أهؾ )طظقؿ آباد( يف الفـد- ولد هبا سـة )

ن( مـ أطؿال طظقؿ آباد- قرأ الحديث يف دهؾل- وصـػ كتًبا، بالؿخطقصات، وتقيف يف )دياكقا

يف شرح ســ أبل داود، أربعة مجؾدات، لؿ يـسبف إلك كػسف يف « ط ,طقن الؿعبقد »مـفا: 

كؿقذج مـف، وهق مطقل « ط ,غاية الؿؼصقد »مؼدمتف، وكسبف إلك أخ لف يدطك شرف الحؼ، و

« ط ,عؾقؼ الؿغـل طؾك ســ الدارقطـل الت»يف شرح ســ أبل داود أيًضا، لؿ يؽؿؾف، و

يف اإلجازات العامة، بعؾؿ الحديث، « ط ,الؿؽتقب الؾطقػ إلك الؿحدث الشريػ »و

« إطالم»هـ(- اكظر:  1329، تقيف سـة )«ط ,إطالم أهؾ العصر بلحؽام ركعتل الػجر »و

(6.351 ،352-) 
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 ،مرسؾ هذا حديث» :باديآالطقب العظقؿ  ألبل« التعؾقؼ الؿغـل»يف قال 

 «!ورواتف كؾفؿ ثؼات غقر ابـ لفقعة

ٕكف مـ رواية ابـ  ،ستثـاء ٓ وجف لف طـديهذا آ :$قال األلباين 

وإكؿا طؾة  ،اففق ثؼة أيًض  ،الحديث طـف وهق صحقح ،وهب طـ ابـ لفقعة

 دولعؾ هذا الحديث هق حجة مـ ابتدع إذان الؿقحَّ  ،سال فؼطالحديث اإلر

فنهنؿ يذيعقن إذان يف  ،دون غقرها مـ البالد اإلسالمقة ,إردن,يف طؿان 

ن أومع  !فقعطؾقن إذان يف سائر الؿساجد (إشرفقة)أبل درويش يف  مسجد

 -ا يف ذلؽا فنكف لقس صريحً ـَّ كؿا بقَّ  الحديث ضعقػ

أ طؾك إحداث هذه البدطة مـ أحدثفا كقػ تجرَّ  !,واهلل,أدري  ولست

سالمقة طؾك ومع استؿرار سائر طقاصؿ البالد اإل، بعد هذه الؼرون الطقيؾة

 -اكتفك !؟وإطالكف بقاسطة مؽرب الصقت، الؿحافظة طؾك إذان يف كؾ مسجد

 :مختصرة كبذة

ل الطقب محؿد شؿس الحؼ بـ أمقر طؾل بـ مؼصقد طؾل الصديؼ هق أبق

 -والؿحدث الؽبقر، مـ كبار محدثل الفـد العظقؿ آبادي، العالمة والؿحؼؼ

 مملػاتف:

 -«غايةالؿؼصقد يف حؾ ســ أبل داود» ,1

 -«الؿعبقد طؾك ســ أبل داود طقن» ,2
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 -«الؿغـل طؾك ســ الدارقطـل التعؾقؼ» ,3

 -«إلؿعل غـقة» ,4

 -«جالقهاج يف شرح مؼدمة صحقح مسؾؿ بـ الحجا الـجؿ» ,5

 -«الؾطقػ إلك الؿحدث الشريػ الؿؽتقب» ,6

 -«هديةالؾقذطل بـؽات الرتمذي» ,7

 -«برجال الؿقصل لؾسققصل لطؾك إسعاف الؿبط تعؾقؼ» ,8

 -«هنايةالرسقخ يف معجؿ الشققخ» ,9

 -«الباري يف شرح ثالثقات البخاري فضؾ» ,15

 -«شافعالالمع يف أخبار الصالة يقم الجؿعة طؾك الـبل ال الـقر» ,11

الؿتفجديـ إبرار يف أخبار صالة القتر وققام رمضان طـ  تحػة» ,12

 -«الـبل الؿختار

 -«أهؾ العصر بلحؽام ركعتل الػجر إطالم» ,13

 -«الؿحؼؼ يف تحؼقؼ إخصاء البفائؿ الؼقل» ,14

 .«ك بنثبات فرضقة الجؿعة يف الؼرىالعؾ التحؼقؼات» ,15

 «-الؿسائؾ تـؼقح» ,16

محؿد شؿس الحؼ العظقؿ آبادي آخر حقاتف بالطاطقن، الشقخ  ابتؾل
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 -هـ 1329 ربقع إول سـة19وتقيف يف 

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 959.ص12)ج« الضَّ

يا بريدة! إذا جؾست يف صالتؽ: فال َتْتُرَكـ التشفد »تعؾقؼف طؾك حديث: 

اَل  : َفنِكََّفا زكاة الصَّ
َّ

اَلة طؾل ة، وسؾِّؿ طؾك جؿقع أكبقاء اهلل ورسؾف! وسؾِّؿ َوالصَّ

 «-طؾك طباد اهلل الصالحقـ

( بنسـاد الحديث الذي قبؾف طـ 1.355.3مقضقع- أخرجف الدارقطـل )

 َمْرُفقًطا- ,وهق ابـ الحصقب,بريدة 

، ضؾؿات بعضفا فقق بعض!  ًٓ اًطا َوَواِهقًا َوَمْجُفق ومع وقد بقـت آكًِػا أن فقف َوضَّ

وطـ الذي قبؾف! ولعؾ ذلؽ كان طـ سفق « التعؾقؼ الؿغـل»طـف صاحب  ذلؽ سؽت

 مـف؛ فنكف قد أطؾ حديثف يف البسؿؾة الؿشار إلقف آكًِػا بعؿرو بـ شؿر وجابر.

هذا الحديث والذي قبؾف ِسَقاًقا « الجامع الؽبقر»ساق السققصل يف  تـبقف:

ارقطـل»ل: إلخ- وقا« فنهنا زكاة الصالة---»َواِحًدا، ودون ققلف:  ,رواه الدَّ

 «-اهلل بـ بريدة طـ طبد ,وضعػف

 ولؿ أر هذا التضعقػ يف الؿؽاكقـ الؿشار إلقفؿا- واهلل أطؾؿ- اكتفل-

لؾشقخ العالمة أبل الطقب محؿد « التعؾقؼ الؿغـل طؾك الدارقطـل» قؾت:

 -$شؿس الحؼ العظقؿ آبادي 

* * *  
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 (1)-غفص اهلل ىّ- فاروق خٍادة/اىسنتٔر

: (358.ص12ج) (5658)تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ  طـد $إلباين  ذكره

ذى وطافاين الحؿد هلل الذي :كان إذا خرج مـ الخالء قال»  -«أذهب طـا الحزن وٕا

 (-8.21) «طؿؾ الققم والؾقؾة»يف السـل  أخرجف ابـ «-ضعقػ»

 :لف طؾتانو« إسـاد ضعقػ» :قال األلباين

وقد  ،ذا ٓ يعرف إٓ هبذه الرواية طـفبا الػقض هأفنن  ،الجفالة :األولك

 (-5.136)لؿ يقثؼف أحد قط إٓ ابـ حبان و« طؾل إزدي أبق» :ققؾ فقف

« التحػة»يف قال الحافظ الؿزي  ،سـاده ومتـفإآضطراب يف  :األخرى

 -كحقه« التفذيب»يف (، و9.195)

مـ  (1.27)ذكره ، بـ أبل حاتؿٓ« العؾؾ»يف  ثؿ وقػت طؾك الحديث

 :فؼال أبق زرطة ؟با زرطة طـفأسللت أبل و» :فؼال ،اه مقققفً نسـاديؼ شعبة بصر

                                           

ذهب بحؿص، سقريا- يعؿؾ م، يف تؾ 1949هـ، 1369فاروق بـ محؿقد حؿادة، ولد سـة  (1)

مستشاًرا يف ديقان سؿق الشقخ محؿد بـ زايد آل هنقان ولل طفد أبق ضبل باإلمارات العربقة 

الؿتحدة، وأستاذ السـة وطؾقمفا بؽؾقة أداب والعؾقم اإلكساكقة، جامعة محؿد الخامس 

مـاصب  ، وقد شغؾ2559، واستؿر حتك طام 1976التحؼ بالتدريس الجامعل طام بالرباط، 

 طدة يف الجامعات الؿغربقة-
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طـ مـصقر طـ أبل طؾل طبقد  :ورواه الثقري فؼال ،يف هذا الحديث وهؿ شعبة

 «-وكان أكثر وهؿ شعبة يف أسؿاء الرجال ،وهذا الصحقح، بـ طؾل طـ أبل ذر

والثقري  !أيفؿا الصحقح ؾؿواهلل أط ،وكذا قال شعبة ،كذا قال سػقان» :وقال أبل

 «-؟مـف أم ٓ وٓ يدرى هذا ،سؿاء الرجالأوشعبة ربؿا أخطل يف  ،أحػظ

ٓتػاق أبل حاتؿ معف  :ما جزم بف أبق زرطة إرجح :$قال األلباين 

وكذلؽ أقر  ،اضطرب يف اسؿف وٕن هذا قد ،طؾك أن الثقري أحػظ مـ شعبة

 (-9.194)« ٕصرافكؽتف طؾك ا»يف  با زرطةأالحافظ ابـ حجر 

وأن راويف طـ أبل ذر أبق طؾل  ،ذلؽ أن الصحقح يف الحديث الققػ ومعـك

كتائج »يف  ـ الحديث فؼالفالعجب مـ الحافظ كقػ حسَّ ، إزدي وهق مجفقل

يف  أخرجف الـسائل ،وأما حديث أبل ذر ففق حسـ» :ما مؾخصف (46.1ق ) «إفؽار

 «-ورجح أبق حاتؿ الؿقققف ،فقًطامر رواه ثؿ مقققًفا،« الققم والؾقؾة»

وأما أبق حاتؿ فؼد  ،رجح الؿقققف إكؿا هق أبق زرطة الذي :قال األلباين

 -تققػ فقف

ؾـسائل ل« طؿؾ الققم والؾقؾة»كتاب هذا يف « أبل ذر»حديث لؿ يؼع  :تـبقف

 !حؿادة الذي صبع يف الؿغرب بتحؼقؼ الدكتقر فاروق

ِعقَػة» يف $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 784.ص12)ج« الضَّ

 ضعقػ-«- اقرءوا طؾك مقتاكؿ يس»تعؾقؼف طؾك حديث: 

(، 1.565(، والحاكؿ )1448(، وابـ ماجف )3121رواه أبق داود )
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( 155.1، 2 , 99.1« )الســ»(، وطبد الغـل الؿؼدسل يف 5.27وأحؿد )

ؾ بـ يسار طـ أبقف طـ معؼ ,ولقس بالـفدي,طـ سؾقؿان التقؿل طـ أبل طثؿان 

 «-وهق حديث حسـ غريب»مرفقًطا- وقال الؿؼدسل: 

كال: فنن أبا طثؿان هذا مجفقل كؿا قال ابـ الؿديـل، وكذا أبقه:  قؾت:

(، 688« )اإلرواء»فنكف ٓ يعرف- ثؿ إن يف إسـاده اضطراًبا، كؿا كـت بقـتف يف 

 فلكك لؾحديث الحسـ؟!

ًٓ مـ رواية معتؿر طـ5.26ورواه أحؿد ) ـ  ( مطق أبقف طـ رجؾ طـ أبقف ط

البؼرة سـام الؼرآن وذروتف، وكزل مع كؾ آية مـفا ثؿاكقن »معؼؾ ـب يسار مرفقًطا بؾػظ: 

مـ تحت العرش،  [022]البؼرة:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ﴿مؾًؽا، واستخرجت 

يؼرؤها رجؾ يريد ، و)يس( قؾب الؼرآن،ٓ  ,أو فقصؾت بسقرة البؼرة,فقصؾت هبا 

خرة إٓ غػر لف، واقرءوها طؾك مقتاكؿ  «-اهلل تبارك وتعالك والدار ٔا

 ( مختصًرا-1575« )طؿؾ الققم والؾقؾة»ومـ هذا القجف أخرجف الـسائل يف 

«: طؿؾ الققم والؾقؾة»وأما ققل الدكتقر فاروق حؿادة يف تعؾقؼف طؾك  تـبقف:

 «!ويف فضؾ )يس( أحاديث ال تخؾق مـ صحقح»

ففق مردود طؾقف، ولقس هق مـ أهؾ االستؼراء واالستؼصاء يف هذا العؾؿ، 

وال »فال يؼبؾ ققلف إال بالحجة والدلقؾ، والسقؿا وهـاك ققل اإلمام الدارقطـل: 

 -كؿا كـت كؼؾتف يف الؿصدر السابؼ، فاقتضك التـبقف«. يصح يف الباب شلء

* * *  
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 اىفالٌث اىؼ٘ذ 

 (1)-خٍّ اهلل تفاىلر- ةسٗؿ اىسني اىصاػسي

ِعقَػة»يف  ذكره إلباين طـد تعؾقؼف طؾك حديث  (368.ص12ج)« الضَّ

 -«ٓ يؼطع الصالة شلء» :(5661)برقؿ 

 «الســ»يف  الدارقطـل(، و8.193.7688) «الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين

 -مرفقًطامـ صريؼ طػقر بـ معدان طـ سؾقؿ بـ طامر طـ أبل أمامة  (1.368)

اإسـاد ضعقػ  وهذا :قؾت  ،فؼد اتػؼقا طؾك تضعقػف :آفتف طػقر هذا :جدًّ

وهق مؿـ  ،«هتذيب الؽؿال»يف  وقد بسط الحافظ ابـ الؿزي أققال جارحقف

                                           

ث،  (1) ـدي الُحسقـل الباكستاين، طالؿ ُمحدِّ شاه بـ إحسان اهلل شاه بـ رشد اهلل شاه الراشدي السِّ

ـدسـة  فؼقف، مـ أطالم الـفضة العؾؿقة الحديثة يف الباكستان، ولد بؼرية بقرجـدة مـ قرى السِّ

ئ العؾقم العربقة والشرطقة، وحػظ الؼرآن م(، ٕسرة طؾؿقة، تؾؼك مباد1926هـ =  1342)

الؽريؿ، واطتـك بتجقيد خطف طـاية خاصة- كال اإلجازة مـ معظؿ مـ أخذ- اشتغؾ بالتدريس 

أحسـ الجقاب طؿا كتبف »يف الؿسجد الحرام أربع سـقات، وصـػ مصـػات كثقرة مـفا: 

ضع القؿقـ طؾك الشؿال التحؼقؼ الؿؼطقع يف إثبات و»، و«بعض إحباب يف مسللة أم الؽتاب

مات «- التبقيب ٕحاديث تاريخ الخطقب»، و«تراجؿ شققخ اإلمام البقفؼل»، و«بعد الركقع

لؾدكتقر يقسػ طبد « معجؿ الؿعاجؿ والؿشقخات»م(- اكظر: 1996هـ =  1416سـة )

 (-3.96,98الرحؿـ الؿرطشؾل)
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« الضعػاء»يف  وأورده الذهبل ،ؾعسؼالينل« هتذيب التفذيب» سؼطت ترجؿتف مـ

 -«ٓ يشتغؾ بحديثف :حاتؿأبق  وقال -ضعػقه» :قالو

 :(3.2.36)« الجرح»يف  اتؿ يف رواية ابـف طـفوكص ققل أبل ح :قؾت

ضعقػ الحديث، يؽثر الرواية طـ سؾقؿ بـ طامر طـ أبل أمامة بالؿـاكقر مؿا ٓ »

 «-ٓ يشتغؾ بروايتف ،أصؾ لف

زاد »طؾك  ا لؿا فعؾف الؿعؾؼخالفً  :فؿثؾف ٓ يصؾح لالستشفاد بف :قؾت

وكذلؽ فعؾ يف  ،قبؾفكؿا سبؼت اإلشارة إلك ذلؽ يف الحديث الذي « الؿعاد

بؾ إكف كؼؾ طـ  :يؽتػ بذلؽ ولؿ !(462 , 2.461) «شرح السـة»طؾك  تعؾقؼف

وأغؾب الظـ أكف ٓ  !ـ إسـاده وأقرهأكف حسَّ  (2.62) «الؿجؿع»يف  الفقثؿل

قؾب  الجقاب يف ؟!أقره ؿَ فؾِ  -يخػك طؾقف أن ذلؽ مـ أوهام الفقثؿل أو تساهؾف

 -كؾ قارئ لبقب

 الثالث مؿا كان الؿعؾؼ الؿشار إلقف ذكره كشاهدوهذا هق الحديث 

لحديث الرتجؿة مـ رواية أبل سعقد الخدري الذي سبؼ بقان إسـاده وكؽارة 

 -يف الذي قبؾف ,اأيًض ,متـف 

ففق حديث الدارقطـل طـ أكس  :وأما الحديث الرابع الذي استشفد بف

ؽؾؿ طؾقف بشلء فؾؿ يت ،اوسؽت الؿقمك إلقف أيًض  حديث الرتجؿة، مثؾ امرفقطً 

طاء كقكف شاهًدا: مؽتػقً اأيًض  لضعػ يف إسـاده وكؽارة يف  :لذلؽ وٓ يصؾح -ا بادِّ

 :وإلقؽ البقان ،متـف
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الحافظ (، و178 , 2.177)والبقفؼل  ،(1.367) أخرجف الدارقطـل

 (17)صبـ الباغـدي ٓ« العزيز مسـد طؿر بـ طبد زياداتف طؾك»يف  ابـ الؿظػر

 أبل طؿرو الؿعروف كـ مـؼذ الخقٓين: كا إدريس بـ يحقمـ صريؼ إبراهقؿ ب

أكف سؿع طؿر  :بـ حرمؾة اهلل طـ بؽر بـ مضر طـ صخر بـ طبد (الخقٓين)بـ

فؿر بقـ أيديفؿ  ،صؾك بالـاس ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ن رسقلإ :طـ أكس :العزيز يؼقل بـ طبد

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؾؿا سؾَّؿ رسقل ،(اثالثً )فؼال طقاش بـ أبل ربقعة: سبحان اهلل  ،حؿار

إين سؿعت أن  !أكا يا رسقل اهلل: قال« ؟سبحان اهلل :اآكػً  ُح مـ الؿسبِّ » :قال

 -«ٓ يؼطع الصالة شلء» :قال -الحؿار يؼطع الصالة

غقر إدريس بـ  :«التفذيب» وهذا إسـاد رجالف ثؼات مـ رجال :قؾت

 :سئؾ طـف أبق زرطة ،صدوق» :(1.1.265)ابـ أبل حاتؿ  قال :هذا كيحق

ما رأيت » :إطؾك قال يقكس بـ طبد -«مـ أفاضؾ الؿسؾؿقـ رجؾ صالح :فؼال

 -الحاكؿ وصحح لف -« سقاهيف الصقفقة طاقاًل 

أكف  وذكر -(15.166) «إطالم»يف  كؿا قال الذهبل :(211) تقيف سـة

ِففِ  ،أحد إبدال كان  -كان يشبف ببشر الحايف يف فضؾف وَتَللُّ

 «تعؾقؼف طؾك الرتمذي»ؼال يف ف ،وغػؾ طـ هذا الشقخ أحؿد شاكر

 «!ولؿ أجد ترجؿة إلدريس هذا» :(2.165)

فنن إبراهقؿ هذا  :فسبؼف الؼؾؿ ،إبراهقؿ بـ مـؼذ :ولعؾف أراد الراوي طـف

يف « الشذرات»يف  وتبعف ابـ العؿاد ،«العرب»يف  فؼد ذكره الذهبل :طزيز الرتجؿة
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 ـؼذ الخقٓين الؿصريوفقفا تقيف إبراهقؿ بـ م» :قآ :(269)وفقات سـة 

 -«وكان ثؼة ،صاحب ابـ وهب

ووصػف فقف  ،(12.553) «سقر أطالم الـبالء»يف  ترجؿتف وهذا خالصة

 -«مقٓهؿ الؿصري العصػري ،اإلمام الحجة الخقٓين أبق إسحاق»بـ

 :قال أبق سعقد بـ يقكس ،وذكر أكف روى طـف جؿاطة مـ الحػاظ وغقرهؿ

 -«هق ثؼة رضل»

 ,واهلل أطؾؿ,ففق  :ولؿ يطبع فقؿا طؾؿُت  ،«تاريخ مصر»كتابف  فالظاهر أكف يف

كاكت » :(العصػري)مادة  «إكساب»يف  وذكر السؿعاين ،طؿدة الذهبل يف تقثقؼف

 -«وبؼقت لف مـفا بؼقة، وكان يحدث بؿا بؼل لف مـ كتبف ،اكتبف احرتقت قديؿً 

تـ الحديث ولؽـ م :فرجال هذا اإلسـاد ثؼات كؿا تؼدم :وبالجؿؾة :قؾت

 ،لؿا سبؼ بقاكف، ويف هذه الحالة ٓبد لؾباحث أن يربط طؾتف بلحد رجالف :مـؽر

فنكف وإن  :اهلل بـ حرمؾة هبا إكؿا هق صخر بـ طبد أن أوٓهؿ ,واهلل أطؾؿ,فلرى 

« صالح» :وقال الـسائل ،(227.294)والعجؾل  ،(6.473) ابـ حبان وثؼف

لكف وقػ طـد هذا التقثقؼ حقـ قال يف وك ،بـ حجرٓ« هتذيب التفذيب»يف  كؿا

 «!وإسـاده حسـ» :(1.178)« الدراية»كتابف 

مسـد »طؾك  يف ذلؽ الشقخ الػاضؾ بديع الديـ الراشدي يف تعؾقؼف وتبعف

 ،(55)ص «الؿسـد»وقؾده الؿعؾؼ الحؾبل طؾك  ،(16)ص« العزيز طؿر بـ طبد

وبخاصة طـد تعارض  ،ؼبؾٓ ي ا إلك أن التقثقؼ الؿذكقر مؿاولؿ يـتبفقا جؿقعً 
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ا لقس مشفقرً  فنكف صادر مؿـ طرف بتساهؾف يف التقثقؼ يف راوٍ  :إحاديث

يف  وابـ أبل حاتؿ ،«التاريخ الؽبقر»يف  ولذلؽ سؽت طـف البخاري ،بالرواية

 ،ٓ يؽاد يعرف ،قؾقؾ الحديث» «:الؿقزان»يف  وقال الذهبل ،«الجرح والتعديؾ»

ولفذا  -«ما روى طـف غقر بؽر بـ مضر ،ال ٓ يعرفقال ابـ الؼطان: مجفقل الح

 «!وثؼ» «:الؽاشػ»يف قال 

كؿا يعرف ذلؽ  :مـف يعـل أن تقثقؼ مـ ذكركا غقر مقثقق بف وهذا التعبقر

يف  وكذلؽ ققل الحافظ ابـ حجر فقف -ودقتف فقفا مـ لف مؿارسة بتعابقر الذهبل

لؼال  :وإٓ ،ف غقر مؼبقل طـدهإلق أن التقثقؼ الؿشار :يعـل -«مؼبقل» «:التؼريب»

ويمكد  ،مـ العبارات التل تمدي معـاه أو كحق ذلؽ -«ثؼة»: فقف هق والذهبل

: فؼال :«مؼبقل»: ذلؽ بالـسبة لؾحافظ أكف صرح يف مؼدمتف بؿؼصقده بؼقلف

 -«فؾقِّـ الحديث وإٓ ،يتابع حقث»

 -«ديثفؾقِّـ الح :إن لؿ يتابع» :ويف كؼؾ تؾؿقذه الحافظ الـاجل طـف

 ،لقـ طـد الحافظ ,والحالة هذه,فحديثف  ،فؾؿا لؿ يؽـ لصخر هذا متابع

 -وطبارتف صريحة يف ذلؽ ،كؿا تؼدم« الػتح»يف  وهق الذي يتػؼ مع تضعقػف إياه

 :فؿـ تحريػ كالم العؾؿاء :إهنا تقهؿ تضعقػف لف :وأما ققل ذاك الحؾبل

الرتجؿة ورد طـ جؿع مـ فنن طبارتف بعد أن ذكر أن حديث  :لفقاه اباطً تِّ ا

 -«ويف إسـاد كؾ مـفا ضعػ» :قال ,مـفؿ أكس,الصحابة سؿاهؿ 

 ؟!فليـ التقهقؿ الؿزطقم
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رومِ  بعد أن كؼؾ ما , (55)صهذا الزاطؿ وجرأتف طؾك العؾؿاء ققلف  ـ هتقُّ

ولقس  ،ففق ثؼة ،ولؿ يـؼؾ فقف غقر ذلؽ» :,حبان وغقره سبؼ مـ التقثقؼ طـ ابـ

 «!مؼبقل «:ريبالتؼ»يف  قال كؿا

ولؽـ مـ  !وهق إكؿا كؼؾف طـف ،كلن الحافظ ٓ طؾؿ طـده بالتقثقؼ الؿذكقر

أكف لؿ يػؽر طؾك إقؾ لؿاذا لؿ يلخذ بالتقثقؼ الؿذكقر  جفؾ هذا الزاطؿ وهتقره

وتساهؾ  ،وهق جفالة الؿقثِّؼ هذا ،لف السبب ولق فؽر لتبقـ :وهق العؾقؿ بف

فنن مـ  :الؼطان والذهبل كؿا سبؼ لؽ ابـوقد سبؼف إلك ذ ،الؿقثِّؼقـ لف

ففق مجفقل جفالة  :روى طـف واحد أن الراوي إذا «:الؿصطؾح»يف  الؿعروف

 ومـ روى طـف اثـان فلكثر ففق مجفقل الحال- ،طقـقة

لزم الحػاظ  :ولؿ يقثؼ بتقثقؼ معترب ،طـ صخر غقر بؽر فؾؿا لؿ يرو

 ولؿا ،الؿعروَف يف الؿصطؾح ,ابـ الؼطان والذهبل والعسؼالين,الؿتلخرون 

 !!خطَّلهؿ جؿقًعا يف شخص الحافظ العسؼالين :الؿشار إلقف جفؾ ذلؽ الؿغرور

 :ولؼد جفؾ أمريـ آخريـ

كؿا  :هذا الحديث لألحاديث الصحقحة طـ أبل ذر وغقره مخالػة :األول

 -تؼدم بقاكف يف الحديث الذي قبؾف: فػقفا إثبات الؼطع

 ،سف ما يقافؼ تؾؽ إحاديث الصحقحةأكف صح طـ أكس كػ :واآلخر

روى شعبة طـ طبقد اهلل بـ أبل بؽر طـ  وهق ما ،ويخالػ ما كسبف صخر إلقف

 أخرجف البزار -«أةُ رْ والؿَ  ؿارُ والحِ  ؾُب الؽَ  الةَ الص   عُ ؼطَ يَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أكس أن الـبل
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حدثـا يحقك بـ محؿد بـ  :(كشػ إستار , 1.281.582) «مسـده»يف 

 -ثـا شعبة بف :يحقك بـ كثقر ثـا :السؽـ

غقر ابـ  :رجالف كؾفؿ ثؼات رجال الشقخقـ ،إسـاد صحقح وهذا :قؾت

مجؿع »ولفذا قال الفقثؿل يف  -«صحقحف»يف  وهق مـ شققخ البخاري ،السؽـ

يف  وأقره الحافظ -«ورجالف رجال الصحقح ،رواه البزار» :(2.65) «الزوائد

 -(مصقرة الفـد , 54)ص «زوائده»

 :يزيد الؼارئ بصقرة بضعػ هذه الؼصة التل تػرد بفا صخر مؿا ولعؾف

 ،العزيز طـ أكس فؿرة قال: إكف سؿع طؿر بـ طبد معرفة أكف اضطرب يف إسـاده-

 -لخإ ---كؿا تؼدم

 

* * *
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  «اىع٘و اىجصار» ٌدلق

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ةصاًْ٘ زاٗسإٌدٍٔد 

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين   (-383ص.12ج) «الضَّ

إن هذه أيام أكؾ وشرب وذكر » :(2663)طـد تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ 

 -«ا يف هديفال تصقمقا فقفـ إٓ صقمً  ،اهلل

 «-مـؽر بذكر آستثـاء» :قال األلباين

مـ صريؼ سؾقؿان أبل معاذ  (2.187.35) «ســف»يف  الدارقطـلأخرجف 

أن  :السفؿل اهلل بـ حذافة طـ الزهري طـ سعقد بـ الؿسقب طـ طبد

ن يطقفقا يف مـك يف حجة القداع يقم أصؾك اهلل طؾقف يف أمره يف رهط  اهلل رسقل

 --- فذكره-:الـحر فقـادوا

اوهذا إسـاد  يف  قال الذهبل ،وهق ابـ أرقؿ ،آفتف سؾقؿان هذا، َضعقػ جدًّ

 «-مرتوك» «:الؽاشػ»

 -(4.133) «اإلرواء»وهق مخرج يف  -وقد تابعف مـ هق مثؾف أو قريب مـف

                                           

« ؿتدفؼ طؾك حدائؼ إزهارال السقؾ الجرار»محؿقد إبراهقؿ زايد، لف تحؼقؼ طؾك كتاب  (1)

 .هـ1455بقروت، ط: إولك  ,لؾشقكاين، كشرتف: دار الؽتب العؾؿقة 
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 :اا ومتـً وقد خالػفؿا معؿر إسـادً 

 قال: ملسو هيلع هللا ىلصفرواه طـ الزهري بسـده الصحقح طـ رجؾ مـ أصحاب الـبل 

الحديث كحقه،  ---اهلل بـ حذافة أن يركب راحؾتف أيام مـك طبد ملسو هيلع هللا ىلصأمر الـبل 

 -رواه الطحاوي وأحؿد -وهق الصحقح -ستثـاءدون آ

 -ريمـ صريؼ آخر طـ الزه (3.631)ورواه الحاكؿ 

مـ صريؼ أخرى  (4.21) «الؿصـػ»ثؿ أخرجاه وكذا ابـ أبل شقبة يف 

 -اوإسـاده صحقح أيًض  -اهلل بـ حذافة كػسف طبد مـ حديث

 -ستثـاء، دون آملسو هيلع هللا ىلصوكذلؽ رواه جؿع مـ الصحابة طـ الـبل 

وقد خرجت بعض  ،إمر الذي يمكد كؽارة هذه الزيادة يف هذا الحديث

( ، وأحدها يف 963)ا برقؿ الؿصدر الؿشار إلقف آكػً صرقف طـ أولئؽ الصحابة يف 

 -ڤطـ كعب بـ مالؽ  «صحقح مسؾؿ»

لؽـ معـك الحديث صحقح طـدي، لحديث البخاري وغقره طـ طائشة 

 ،«إٓ لؿـ لؿ يجد الفدي لؿ يرخص يف أيام التشريؼ أن يصؿـ،» :وابـ طؿر قآ

قع طـد الجؿفقر، كؿا يف حؽؿ الؿرف ,ا يف الرفع، ففقوإن لؿ يؽـ صريحً ,وهق 

الطربي،  ، وهق الذي اختاره ابـ جرير(133 , 4.132) «اإلرواء»ذكرت يف 

 بؾ إكف استصقب أكف ٓ يجقز أن يصقم غقرها، ٕكف قبؾ إحرامف بالحج إكؿا يؽقن

ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ :يؼقل ا بالعؿرة إلك الحج، واهلل ا ولقس متؿتعً معتؿرً 
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وإذا صامفا بعد فراغف مـ مـاسؽف، فؾؿ  ،[116]البؼرة:  ﴾ی ی ی جئ حئمئ

ىئ يئ جب حب خب  ﴿ :وذلؽ خالف ققلف تعالك يف تؿام أية يصؿفا يف الحج،

 -فرجع كالمف، فنكف ققي رصقـ -[116]البؼرة:  ﴾مب ىب يب

إٓ طؾك مـ لؿ يجد الفدي يقم وجقبف، أهنا ٓ تـطبؼ  ,يف رأيل,ويميده 

قبؾ ذلؽ بليام كثقرة أو قؾقؾة، فال طربة بذلؽ، ٕكف إن صام  وهق يقم الـحر، وأما

مـ بعد، فقجب طؾقف الفدي، ويذهب ما قدمف مـ  فقفا، فؿـ الؿؿؽـ أن يجده

الصقام، وما مثؾ هذا إٓ مثؾ رجؾ معسر صام ثالثة أيام يـقي بصقمفـ كػارة 

خالف فقف أكف غقر  قؿقـ يريد أن يحؾػ هبا ويحـث فقفا، وذلؽ ما ٓيؿقـ، ل

التل  إلك غقر ذلؽ مـ إمثؾة -مجزئ مـ كػارة إن حؾػ هبا بعد الصقم فحـث

 -ساقفا ابـ جرير يف تليقده لؿا استصقبف مـ الحؽؿ، فراجعف، فنكف ققؿ كػقس

, 1.221) «السقؾ الجرار»ومـف تعؾؿ أكف ٓ وجف لققػ الشقكاين يف 

لرتدده بقـ أن تؽقن أية  :طـ إخذ بجقاز صقام إيام الثالثة لؾؿتؿتع (222

ا يف ا طامًّ طامة خصصت بلحاديث الـفل طـ صقام أيام التشريؼ هنقً  الؿتؼدمة

 :قال !ا، أو أن تؽقن هذه إحاديث مخصصة بأيةآكػً  إحاديث الؿشار إلقفا

 -«ا ورد طـ بعض الصحابةم وال يـتفض لـسخ الـفل طـ صقامفا:»

يشقر إلك أثر طائشة وابـ طؿر الؿتؼدمقـ، وقد طرفت أهنؿا يف حؽؿ 

 -يف معـك أية، ففل الؿخصصة ٕحاديث الـفل طـ صقامفا وأهنؿا ،الؿرفقع

كعؿ، إن صح ما رواه الطحاوي والدارقطـل والحاكؿ طـ » :ثؿ قال
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كان هق  ،(الحديث) «---إن هذه أيام أكؾ» :مرفقًطااهلل بـ حذافة  طبد

 -«الؿخصص لؿا ورد مـ الـفل طـ صقمفا

قد طرفت أن الحديث ٓ يصح، وأكـا يف غـقة طـف بإثر الؿشار إلقف  فلققل:

 -وأية

أن طزوه حديث الرتجؿة لؾطحاوي والحاكؿ  :وإن مؿا يجب التـبقف طؾقف

أثـاء التخريج، ٕكف طـدهؿا دون الزيادة الؿـؽرة، كؿا تؼدم بقاكف يف  خطل فاحش،

وهق مـ  !«الجامع الؽبقر»وكلكف اطتؿد فقف طؾك السققصل، فنكف كذلؽ طزاه يف 

 -$أوهامف 

ا آخر أفحش مـ األول، فنكف طؾؼ طؾك وهؿً  «السقؾ»وزاد الؿعؾؼ طؾك 

 .«(333/1) يف معـك الحديث (مستدرك الحاكؿ)يراجع » :الحديث بؼقلف

فا لؿ كجد فقفا ما ذكر، بؾ فقفا الرجقع إلك الصػحة التل أشار إلق ولدى

ولقس  ،الصحقحة التل سبؼت اإلشارة إلقفا وذكركا بعضفا حديثان مـ األحاديث

هذا الحديث الؿـؽر، ففل مبطؾة لؾؿعـك الذي  ستثـاء الؿذكقر يففقفا كؾفا اال

 !ادطاه لق تـبف

 

* * *
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ٌدٍس كيفجٖ/اىسنتٔر

                                           

خرة 23 - م1934) (محؿد رواس قؾعف جل )قؾعجل (1)  م2514 أبريؾ 23/هـ 1435 جؿادى ٔا

 - 1934- ولد يف مديـة حؾب طام حـػل فؼقف هق

لعؾقم إولقة فقفا، وتتؾؿذ طؾك ممرخ حؾب العالمة محؿد وكشل يف بقت طؾؿ وأدب، وتعؾؿ ا

راغب الطباخ- حصؾ طؾك الشفادة الثاكقية مـ الثاكقية الشرطقة، ثؿ اكتؼؾ إلك دمشؼ لؾدراسة 

يف كؾقة الشريعة والؼاكقن، وقد أبدي تػقًقا يف دراستف مؿا لػت اكتباه أساتذتف إلقف، فاتخذه 

ساطًدا لف وتبـاه طؾؿقًّا- كؿا طؿؾ خالل سـقات الدراسة العالمة محؿد الؿـتصر الؽتاين م

مدرًسا لؾرتبقة اإلسالمقة يف ثاكقيات دمشؼ، ودرطا، وحصؾ أثـاء دراستف طؾك دبؾقم صحافة، 

لقدطؿ اهتؿامف يف الؿجال الصحػل، فؼد كان يفتؿ بـشر الؿؼآت يف الصحػ والدوريات، 

شفادة لقساكس يف الشريعة والؼاكقن-  تخرج مـ جامعة دمشؼ وحصؾ طؾك 1958ويف طام 

واكتسب بعد سـقات مـ تخرجف إلك جامعة إزهر، وحصؾ مـفا طؾك الؿاجستقر والدكتقراه 

، حقث حصؾ طؾك الدكتقراه إبراهقؿ الـخعل يف فؼف السؾػ، وكان مقضقع رسالتف طـ فؼف

 م-1975سـة 

 1967استؿر يف التدريس يف مدراس حؾب إلك أن غادرها إلك الؽقيت يف الؿرة إولك طام 

بدطقة مـ وزارة إوقاف لؾعؿؾ باحث يف الؿقسقطة الػؼفقة التل يرتأسفا الدكتقر مصطػل 

رقا، أستاذه السابؼ يف جامعة دمشؼ، بعد طامقـ ترك الؿقسقطة وطاد لؾتدريس يف حؾب، ثؿ الز

غادر حؾب مرة ثاكقة لؾعؿؾ مـ جديد يف الؿقسقطة بعد أن قرروا استئـاففا، ثؿ اكتؼؾ مـفا إلك 

جامعة البرتول الؿعادن يف الظفران يف الؿؿؾؽة العربقة السعقدية، وبعد أربع سـقات اكتؼؾ إلك 

جامعة الؿؾؽ سعقد يف الرياض، وبعد بؾقغف سـ التؼاطد الؼاكقين يف الؿؿؾؽة غادرها لؾعؿؾ 
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%82%D9%8A%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%B9%D9%8A
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ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ إلباين  (394، 393، 391، 395.ص12ج) «الضَّ

 -«بصرار :ويف رواية -شد حؼقك ولق بعؼال: »(5675)

مسـد »والديؾؿل يف  ،(3.314) «الضعػاء»أخرجف العؼقؾل يف  -ضعقػ

حدثـا  :مـ صريؼ يحقك بـ راشد قال ,والرواية إخرى لف, (226) «الػردوس

الؿطراف طـ يزيد بـ أبل مريؿ حدثـا طؿارة بـ أبل  :بـ حؿران قال محؿد

 -فذكره ---:يؼقل ملسو هيلع هللا ىلصالسؾقلل طـ أبقف قال: سؿعت الـبل 

ٓ » :إسـاد ضعقػ، أورده العؼقؾل يف ترجؿة طؿارة هذا، وقال وهذا :قؾت

 -«يتابع طؾك حديثف، وٓ يعرف إٓ بف

 -«ٓ يعرف» :-«الؾسان»وتبعف الحافظ يف - «الؿقزان»ومـف قال الذهبل يف 

لقشد » :قال طؿر بـ الخطاب :لعؼقؾل بنسـاده طـ قتادة قالثؿ ساقف ا

 -الحافظ وأقره -«هذا أولك» :وقال العؼقؾل -«أحدكؿ حؼقه ولق بعؼال

 وٓمرفقًطا  وهق مـؼطع بقـ قتادة وطؿر، ففق غقر صحقح ٓ :قؾت

أورده الدكتقر الؼؾعجل يف ففرس األحاديث الصحقحة الذي  ومع ذلؽا، مقققفً 
                                           

يف جامعة الؽقيت، وبعد تؼاطده مـفا طقـ مستشاًرا يف وزارة إوقاف الؽقيتقة، إلك أن طاد إلك  =

 حؾب لقستؼر فقفا-

الؿقسقطة الػؼفقة »، «مقسقطة فؼف ابـ تقؿقة»، «الؿعامالت الؿالقة الؿعاصرة»مـ مملػاتف: 

 ، وغقرها-«مقسقطة فؼف طؿر بـ الخطاب»، «مقسقطة فؼف طؿر بـ طبد العزيز»، «الؿقسرة

 .ٕبل كعقؿ إصػفاين« دٓئؾ الـبقة»، ٓبـ الجقزي «صػقة الصػقة» ومـ تحؼقؼاتف: 

 يف السعقدية- 23.4.2514تقيف فجر يقم إربعاء الؿقافؼ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D9%86%D8%B9%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A
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وأورده فقف بالؾػظ  ،(211)ص «ضعػاء العؼقؾل»كتاب  آخر وضعف يف

لف مـ مثؾف  !!«هذا أولك» :الؿقققف، وكلكف تقهؿ صحتف مـ ققل العؼقؾل فقف

 .آخر متؼدم كؿاذج أخرى، وذكرت أحدها يف مؽان

 -مـ رواية الديؾؿل فؼط «الجامع الؽبقر»والحديث أورده السققصل يف 

 «-لباس الؿالئؽة إلك أكصاف سققفا !يا أكس» :(2601)وكذلؽ حديث برقؿ 

 -(3.453) «الضعػاء»يف  أخرجف العؼقؾل -«مقضقع»

أكف ذكره  :إن مـ صامات الدكتقر الؼؾعجل وجفاالتفو :$قال األلباين 

 «العؼقؾل ضعػاء» الصحقحة التل ففرسفا يف آخر يف جؿؾة األحاديث

 .وال حقل وال ققة إال باهلل ،واهلل الؿستعان !(202)ص

 :(2600)حديث رقؿ ( 10/310« )الضعقػة»ذكره األلباين يف ؽ وكذل

 «-اغط رأسؽ مـ الـاس وإن لؿ تجد إٓ خقطً »

 -(249)ص «الضعػاء»يف  أخرجف العؼقؾل -«مقضقع»

الذي كشره « ضعػاء العؼقؾل»يف  الحديث مع كقكفو :$قال األلباين 

ذيـ وضعفؿا يف كجا مـ جقره الذي تجؾك يف ففرسقف الؾ الدكتقر الؼؾعجل فؼد

ِعقَػة»يف  ٓو« الصحقحة»يف  فنكف لؿ يقرده ،آخره يف كؾ مـفؿا ما هق مـ و ،«الضَّ

يف  والحديثان الؿتؼدمان أقرب مثال مؿا أورده، حؼ أخر طـد أهؾ العؾؿ

ِعقَػة»يف  أن يقردهؿا كان إولك بفو« الصحقحة»  لؾتعؾقؼ ق كان أهاًل ل« الضَّ
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ِعقَػة»يف  مـ إحاديث الصحقحة أورده ! وأما ما!والتحؼقؼ فػقفا مؿا هق « الضَّ

 -الشلء الؽثقر متػؼ طؾك صحتف

 ،اهجري الؿعاصل !يا طائشة» :(2603)رقؿ ذكره يف حديث وكذلؽ 

 «-فنهنا أفضؾ الجفاد ،الصالة وحافظل طؾك ،فنهنا أفضؾ الفجرة

 -(4.149) «الضعػاء»يف  أخرجف العؼقؾل« مـؽر»

طبؼ الدكتقر الؼؾعجل فخالػفؿا كعادتف لجفؾف الؿُ  اوأم :$قال األلباين 

 «الضعػاء» الصحقحة التل ففرسفا يف آخر فذكره يف األحاديث ،بفذا العؾؿ

 ) !!202)ص

 

* * *
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  اىؼ٘ذ

 (1)اىصخٍَ انب ٌلتٔل األْسل اىٍ٘اِن نب ـتس ٌدٍس

لباين ذكره ِعقَػة»يف  الشقخ ٕا ث تعؾقؼف طؾك حدي طـد (451.ص12ج) «الضَّ

 إبراهقؿإلفل وإلف  الؾفؿ :ما مـ طبد يبسط كػقف دبر كؾ صالة ثؿ يؼقل» :(5751)برقؿ 

أسللؽ أن تستجقب دطقيت  ۏ وإلف جربيؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾ ،وإسحاق ويعؼقب

 «-حديث-- ال-مذكب ل برحؿتؽ فنينـوتـال ،وتعصؿـل يف ديـل فنين مبتؾك ،فنين مضطر

طـ  (135رقؿ ) «قؾةؾالققم وال طؿؾ»يف  ابـ السـل أخرجف- اجدًّ  ضعقػ

الرحؿـ  العزيز بـ طبد ثـا طبد :أبل يعؼقب إسحاق بـ خالد بـ يزيد البالسل

 -مرفقًطا ڤالؼرشل طـ خصقػ طـ أكس بـ مالؽ 

اوهذا إسـاد   :مسؾسؾ بالضعػاء َضعقػ جدًّ

يف قال الحافظ  ،الرحؿـ الجزري خصقػ وهق ابـ طبد :األول

 «-الحػظ خؾط بآخره ئصدوق سق» «:التؼريب»

اهتؿف اإلمام » «:الؿقزان»يف  قال الذهبل ،الرحؿـ الؼرشل طبد :الثاين

ا مـ تؼؾد سقػً » :ا بؾػظثؿ ساق لف حديثً  ،«لقس بثؼة :وقال الـسائل وغقره ،أحؿد
                                           

محؿد بـ طبد الرحؿـ بـ سؾقؿان بـ يحقك بـ طؿر بـ مؼبقل إهدل الزبقدي القؿاين- لف  (1)

 «-لؿـ شاء الدطاء بعد الصؾقات الؿؽتقبة يف سـقة رفع القديـ»كتاب 
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 --«-مـ الجـة ٓ تؼقم لفؿا الدكقا وما فقفا يف سبقؾ اهلل قؾده وشاحقـ يقم الؼقامة

 «-هق مـ بالياه» :بلوقال الذه -الحديث

 «الؽامؾ»يف  قال ابـ طديإسحاق بـ خالد بـ يزيد البالسل،  :الثالث

بلكف  روى غقر حديث مـؽر طـ جؿاطة مـ الشققخ ورواياتف تدل» :(1.337)

 -(8.125) «الثؼات»يف  وأما ابـ حبان فذكره«- ضعقػ

 ,يًضاأ,طزاه ٕبل الشقخ و« الجامع الؽبقر»يف  والحديث أورده السققصل

 «!هق واهو» :وقال ،طساكر وابـ الـجار والديؾؿل وابـ

مـ هذا التخريج والتحؼقؼ تعؾؿ أن ققل الشقخ محؿد بـ و :قال األلباين

سـقة رفع القديـ يف الدطاء بعد » إهدل القؿاين يف رسالتف الرحؿـ ابـ مؼبقل طبد

رحؿـ فقف ال العزيز بـ طبد إسـاده طبد يفو» :(131)ص« الصؾقات الؿؽتقبة

لؽـ يعؿؾ بف يف  ،غقره بلكف حديث ضعقػو« مقزان آطتدال»صريح يف ، ومؼال

 «!فضائؾ إطؿال

 !م لف وطؾؼ طؾقفاهلل الغؿاري الذي قدَّ  وأقره الشقخ طبد

 لؽـف يعؿؾ» :مؼبقل األهدل القؿاينابـ الرحؿـ  لؽـ ققل الشقخ محؿد بـ طبد

ـ يؼقل بفألن مـ شروط العؿ ؛فاسد االطتبار...« بف  :ؾ بالحديث الضعقػ طـد م

مثؾ  ،بعض رسائؾف كؿا ذكر ذلؽ الغؿاري كػسف يف ،أن ال يشتد ضعػف -

فراجع ، حقاء ةَ وسػاهة وقؾ   اا وزورً قد حشاه كذبً (، و3)ص «الؼقل الؿؼـع» كتقبف

ِعقَػة» إن شئت مؼدمة الؿجؾد الثالث مـ  -اكتفك .«الض 
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 اىؼ٘ذ 

 (1)ٓ٘ث اىجضائصي اىٍاىهٖاىْٔاب ٌ أةٔ ٌدٍس ـتس

ِعقَػة»يف  ذكره الشقخ ـْ َطْبٍد َيْبُسُط  ما» :(2021) (322/ص10ج) «الض 
مِ

ْقِف ُدُبَر كؾِّ َصالة وإلف  ،وإسحاَق ويعؼقَب  الؾفؿَّ إلفل وإلف إبراهقؿَ  :ثؿ يؼقل ،كػَّ

                                           

طبد القهاب بـ الطقب بـ سؾقؿان مفقَّة أبق محؿد الؿسقؾل، كسبة إلك مديـة مسقؾة، وهل  (1)

زائر، لف مشاركات طديدة يف ألقان شتك مـ العؾقم مـفا إدب مديـة تؼع جـقب شرقل الج

سبائؽ الذهب يف سقرة سقد العجؿ »والتصقف والػؼف والتػسقر والحديث- وهذه بعضفا: 

أداب »، شرح كتاب «سراج الؿممـ»، «الظؾ الؿؿدود يف سقرة سقد القجقد»، «والعرب

 «-دمع السؽقب يف وطظ الغريبال»، «ذخقرة القطاظ»ٓبـ جزي إكدلسل، « الشرطقة

وقد حذر مـف العؾؿاء، وهذا تحذير الؾجـة الدائؿة لإلفتاء بالؿؿؾؽة العربقة السعقدية، يف 

 (:19185الػتقى رقؿ )

 لؿملػف طبد القهاب مفقة؟« كشػ إكـة طؿا ققؾ: إكف بدطة وهق سـة»س: ما رأيؽؿ يف كتاب 

تبقـ أن مملػف لقس مـ أهؾ العؾؿ والتحؼقؼ  بعد الـظر وآصالع طؾك الؽتاب الؿذكقر»ج: 

الذيـ تمخذ طـفؿ إحؽام الشرطقة، وقد ذكر أشقاء طؾك أهنا ســ وهل مـ البدع، والقاجب 

وباهلل  .الرجقع إلك كتب العؾؿاء الؿحؼؼقـ الؿشفقد لفؿ بالدياكة وإماكة والرسقخ يف العؾؿ

 «-سؾؿالتقفقؼ، وصؾك اهلل طؾك كبقـا محؿد وآلف وصحبف و

ائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء  الّؾجـة الدَّ

قخ، الرئقس.طبد  طضق.بؽر أبق زيد، طضق.صالح الَػقزان، كائب الّرئقس.طبد العزيز آل الشَّ

 العزيز بـ طبد اهلل بـ باز-
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 ،فنين ُمضطر :تستجقب دطقيت أسلُلَؽ أن !ۏ جربائقَؾ ومقؽائقَؾ وإسرافقَؾ 

وتـػل طـل  ،وتـاَلـل بَرحَؿتِؽ: فنين ُمذكٌب  ،فنين ُمْبَتؾك :ـل يف ديـلوتعصؿَ 

ـٌ  :الػؼرَ   -«َأْن ٓ َيُردَّ يَدْيِف َخائبتقـ طؾك اهلل  اإٓ كان حؼًّ  :فنين ُمَتَؿْسؽ

اضعقػ  طـ  (135رقؿ ) «طؿؾ الققم والؾقؾة»أخرجف ابـ السـل يف  -جدًّ

الرحؿـ  العزيز بـ طبد ثـا طبد :السلخالد بـ يزيد الب أبل يعؼقب إسحاق بـ

 -امرفقطً  ڤ الؼرشل طـ ُخصقػ طـ أكس بـ مالؽ

 :مسؾسؾ بالضعػاء :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

قال الحافظ يف  :الرحؿـ الجزري وهق ابـ طبد ،ُخصقػ األول:

 -«خؾط بآخره ،صدوق سقئ الحػظ» :«التؼريب»

كحقهؿا يف رسالة لف الجزائري كحا  (طبد القهاب مفقة)يت الؿدطق أثؿ ر

الحديث بعبد العزيز  فلطؾَّ  !«إكف بدطة وهق سـة :كِـ ة طؿا ققؾكشػ األ»سؿاها 

مـف  اتؿسؽً  :سـة بؾ تبقـ لل أكف مؼؾد لف يف كثقر مـ بدطف التل زطؿ أهنا !هذا فؼط

العؿؾ هبا ولق  حاديث واهقة ٓ يجقزلأو ب ،بعؿقمات لؿ َيْجِر َطَؿُؾ السؾػ طؾقفا

 -كفذا :ؾ إطؿال لشدة ضعػفايف فضائ

أخرج : »مـ رسالتف الؿتؼدمة (131)صأن الشقخ الغؿاري قال  :ومـ ذلؽ

صؾقت مع  :طـ إسقد العامري طـ أبقف قال «مصـػف»بؽر بـ أبل شقبة يف  الحافظ أبق

 «-الحديث ---فؾؿا سؾَّؿ اكحرف ورفع يديف ودطا ،الػجر ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 :شقفانوفقف كذب وخطل مؽ !كذا قال
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 فنن هذه الزيادة ٓ أصؾ لفا يف !«ورفع يديف ودطا» :أما الؽذب: فؼقلف

, وإكؿا هل مؿا أماله طؾقف هقاه ،طـد غقره مؿـ أخرج الحديث وٓ «الؿصـػ»

 :بنسـاد واحد «الؿصـػ»فالحديث يف مقضعقـ مـ  !,العقاذ باهلل تعالكو

أكا يعؾك بـ ططاء  :حدثـا ُهَشقؿ قال :(1/320) «ولالؿقضع األ» فؼال يف

فذكر الحديث إلك  ---:إسقد العامري طـ أبقف قال [بـ]يزيد  طـ جابر بـ

 , 2.274)ثؿ ساقف يف الؿقضع أخر  ،ولؿ يزد «اكحرف فؾؿا سؾَّؿ» :ققلف

ًٓ  ,كػسف وبالسـد, (275 إذا  :فؾؿا قضك صالتف واكحرف» :وفقف ،كحقه مطق

َقا مع  -الحديث «---فهق برجؾقـ يف آخرالؼقم لؿ يصؾِّ

 (5.517) «الطبؼات»وابـ سعد يف  ،(161 , 4.165)أخرجف أحؿد  وهؽذا

 -بف مـ صريؼ هشقؿ

 -طـ يعؾك بـ ططاء بف جؿاطة :وتابعف

ًٓ  اأخرجف أصحاب الســ وغقرهؿ مختصرً  وهق مخرج يف  ،ومطق

 -(627 ،595) «صحقح أبل داود»

 -طـ هشقؿ وغقره (235 , 22.232) «الؿعجؿ الؽبقر»ورواه الطرباين يف 

 -ففذا كؾف مؿا يمكد بطالن تؾؽ الزيادة وبطالن ذكرها يف الحديث :قؾت

مؿا ٓ يعؾؿف إٓ العؾقؿ  ؽفذل :أم طـ سفق مـ الشقخ اوأما هؾ كان ذلؽ طؿدً 

ُدُه لقس ،بؿا يف الصدور  ٓسقؿاو ،ببعقد طـ أمثالف مـ أهؾ إهقاء وإن كان َتَعؿُّ

كالؿستجقر بالرمضاء مـ ) !قي حديث الرتجؿة!وقد صرح بقـ يديف بلكف يؼ
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 -ذلؽ هقالؽذب يف الحديث !(الـار

إسقد العامري طـ )فنكف جعؾف مـ مسـد  :وأما الخطل: ففق يف إسـاده

وإكؿا هق  ؟!فؿاذا يؼال طـ أبقف ،لق يذكر يف الصحابة وهذا آبـ جاهؾل !(أبقف

 ،«الؿصـَّػ»م يف إسـاد كؿا تؼد (العامري يزيد ابـ إسقد)مـ مسـد ابـف 

ويف كتب الرتاجؿ  ،وغقرهؿ وكذلؽ هق طـد كؾ مخرجل الحديث مؿـ ذكركا

 !(أبل إسقد)بـ فالحديث لقزيد بـ إسقد، ولقس -وغقره «اإلصابة»كـ اأيًض 

 !وأحالهؿا مر -طؾك جفؾ بالغ أو طؾك قؾة التحؼقؼ وهذا مؿا يدل

فساق الحديث  ؛اك الجزائرييف ذلؽ كؾف يف الؽذب والخطل ذ ولؼد قؾ ده

 !!«مصـػف»وطزاه البـ أبل شقبة يف  !بالزيادة (...طـ األسقد العامري): (03ص)

بتحسقـ بعضفؿ  امغترً  ؛ولؿ يؽتػ بذلؽ؛ بؾ أتبعف بحديث آخر ضعقػ

البر يف بحث  والعؼقؾل وابـ طبد تضعقػ البخاري متجاهاًل أو  جاهاًل  ،إياه

 (.6236رقؿ )مبسط أجريتف طؾقف فقؿا سقلتل ب

وهذا يرد ققل الشقخ  :قؾت» :فؼال ؛ثؿ تطاول طؾك بعض أفاضؾ العؾؿاء

كف كان يرفع يديف بعد صالة أ ملسو هيلع هللا ىلصولؿ يصح طـ الـبل » :باز حػظف اهلل (!كذا)بـ 

ال  وما يػعؾف بعض الـاس مـ رفع أيديفؿ بعد صالة الػريضة بدطة ،الػريضة

وأكت خبقر بضعػ  .(1/112) «مخالػات الطفارة والصالة»مـ اهى.  «أصؾ لفا

فتـبف وال تغتر بؼقل حتك تعرف  ،بؿا سبؼ ذكره -مع جاللة قائؾف- هذا الؽالم

 !«مستـده
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ضعقػة ال  ألكف اغتر بلحاديث ؛لؽـف هق أحؼ بف ؛وهذا التـبقف حؼ :قؾت

ولعؿقمات لؿ يجر طؿؾ السؾػ  ،لجفؾف بفذا العؾؿ أو تجاهؾفا ؛يعرف ضعػفا

بالعؿقمات التل  طؿاًل  ؛خقريرفع يديف إذا جؾس لؾتشفد األ بفا، فؿا أشبفف بؿـ

 !تشبث بفا

ا وال يؼقؿقن وزكً  ،الذيـ يستحسـقن البدع يف الديـ وهذا هق شبفة

يعتبرون بلققال السؾػ الـاهقة طـ  وال ،لؾـصقص الؼاصعة بؽؿال الديـ

جتفاٍد يف خقٌر مـ ا ؛يف ُسـ ةٍ  اقتصادٌ » :ڤكؼقل ابـ مسعقد  ،اإلحداث يف الديـ

 «.بدطةٍ 

اهلل الغؿاري ومـ جرى مجراه مـ الؿبتدطة الذيـ ال  وهق مـفج الشقخ طبد

فقؼقسقن هذه طؾك  ،يػرققن بقـ العادة والعبادة، أو بقـ الؿباحات والطاطات

ؿ تُ أكْ » :بؾ قال ؛لبقاكفا وتػصقؾ الؼقل يف جزئقاتفا ملسو هيلع هللا ىلصت بفا الـبل لتؾؽ التل لؿ ي

ـْ َأْحَدَث يف أَ »: وقال يف العبادات .ه مسؾؿروا .«ؿقاكُ كْ بُد  ؾؿُ أطْ  كا هذا ما لقس رِ مْ َم

 -اكتفك .كسلل اهلل لـا ولفؿ الفداية .رواه مسؾؿ .«دٌّ رَ  ففق ؛ـفمِ 

الجزائري  (طبد القهاب مفقة)ثؿ رأيت الؿدطق » :(320)صقال األلباين 

 «!كشػ إكـة طؿا ققؾ فقف بدطة وهق سـة» كحا كحقهؿا يف رسالة سؿاها

كشػ »الؾجـة الدائؿة حقل كتاب إلك  جفتومـ بقـ إسئؾة التل وُ 

 (بعدها وما 2.151)مـ فتاوى الؾجـة ، و«إكـة طؿا ققؾ إكف بدطة وهق سـة

 (-25232)الػتقى رقؿ 
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« وسـة كشػ إكـة طؿا ققؾ فقف بدطة»الؽتاب الؿسؿك » :جابتلف

العؾؿ والتحؼقؼ الذيـ  بآصالع طؾك هذا الؽتاب تبقـ أن مملػف لقس مـ أهؾ

 ،وقد ذكر أشقاء طؾك أهنا ســ وهل مـ البدع ،تمخذ طـفؿ إحؽام الشرطقة

 كتب العؾؿاء الؿحؼؼقـ الؿشفقد لفؿ بالدياكة وإماكةإلك  قعجوالقاجب الر

 -(الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء الؾجـة) -اكتفك «والرسقخ يف العؾؿ

ِعقَػة»يف  $ ذكره الشقخ إلباين :وأيًضا*  ( طـد 359.ص14)ج« الضَّ

كان يدطق يف دبر صالة الظفر: الؾفؿ َخؾِّص القلقد، وسؾؿة »تعؾقؼف طؾك حديث: 

بـ هشام، وطقاش بـ أبل ربقعة، وضعػة الؿسؾؿقـ مـ أيدي الؿشركقـ، الذيـ 

 «-[18الـساء:] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ ھ ﴿

 صالة الظفر(-)دبر  مـؽر بذكر:

( مـ صريؼ حؿاد طـ 5.155« )التػسقر»أخرجف ابـ جرير الطربي يف 

 .اهلل الؼرشل طـ أبل هريرة مرفقًطا طؾل بـ زيد طـ طبقد اهلل أو إبراهقؿ بـ طبد

 ,وهق ابـ جدطان,وهذا إسـاد ضعقػ، لسقء حػظ طؾل بـ زيد  قؾت:

ارث فؼال: ثـا طؾل بـ الق واختالصف، وقد اضطرب يف إسـاده ومتـف: فرواه طبد

رفع يديف بعدما  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل زيد طـ سعقد بـ الؿسقب طـ أبل هريرة: أن رسقل

الؾفؿ! خؾص القلقد، وطقاش بـ أبل » :سؾَّؿ وهق: مستؼبؾ الؽعبة، فؼال

 «-بعدما سؾَّؿ»إلخ- وهذا أكؽر مـ إول: لؼقلف: « ربقعة---

« مسـده»زار يف (، والب1.174.1« )التػسقر»أخرجف ابـ أبل حاتؿ يف 
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ا بؿا بعد السالم: «دبر»كشػ(، أما الؾػظ إول:  – 4.55.3172) : فؾقس كصًّ

كؿا قرره شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة يف بعض ,فؼد يليت بؿعـك قبؾ السالم 

 -,تحؼقؼاتف

وهذا هق إقرب إلك الؿحػقظ طـ أبل هريرة: أن الدطاء الؿذكقر كان 

رة: صح ذلؽ طـف مـ صرق، مـفا: الزهري قبؾ السجقد إول يف الركعة إخق

كان إذا رفع رأسف مـ الركقع يف صالة الصبح  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طـ سعقد طـف أن رسقل

 .يف آخر ركعة قـت

 :(- ورواه مسؾؿ مـ هذا القجف، وزاد2571« )الصحقحة»وهق مخرج يف 

 .الحديث« ثؿ يؼقل وهق قائؿ: الؾفؿ! أكِج القلقد بـ القلقد، وسؾؿة بـ هشام---»

(، ومسؾؿ أيًضا، وأحؿد 4597، 1556، 854وكذلؽ رواه البخاري )

يف الركعة » :(، وغقرهؿ مـ صرق أخرى طـ أبل هريرة، وزاد أحؿد2.255)

 «-أخرة مـ صالة الظفر، وصالة العشاء ]أخرة[، وصالة الصبح

( مـ 1294« )صحقح أبل داود»(، و2.165« )اإلرواء»وهق مخرج يف 

 .وهل أبل سؾؿة طـفصريؼ واحدة مـفا، 

وبخاصة الطريؼ إولك، وهل صريؼ ,وكؾ صريؼ مـ هذه الطرق 

كؾ واحدة مـ هذه  ,الزهري الؿتابع ٓبـ جدطان سـًدا، والؿخالػ لف متـًا

بالـؽارة: فؽقػ هبا « بعدما سؾَّؿ»كافقة لؾحؽؿ طؾك ققلف فقف:  ,الطرق

 مجتؿعة؟!
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الجزائري الؿملػ لرسالتف وقد جفؾ أو تجاهؾ هذه الحؼقؼة العؾؿقة ذاك 

؛ فحاول تؼقية حديث «كشػ األكـة طؿا ققؾ: إكف بدطة وهق سـة»التل أسؿاها: 

أققال الجارحقـ لف، مؼتصًرا طؾك مـ قال فقف:  ابـ جدطان بؾػظقف متجاهاًل 

، ومـفؿ الرتمذي، مع أن تؿام كالمف يؾتؼل مع أققال الجارحقـ لف، «صدوق»

 «-فع الشلء الذي يققػف غقرهإٓ أكف ربؿا ر» :فنكف قال

ولست بحاجة إلك سرد أققال الجارحقـ لف: فنهنا معروفة طـد الؿشتغؾقـ 

«: التؼريب»هبذا الػـ، فحسبل أن أن أكؼؾ ققل الحافظ العسؼالين يف 

 «-ضعقػ»

وأن أتبعف بتلكقد ضعػف بؿخالػتف لإلمام الثؼة الحجة التابعل الجؾقؾ 

- فؾست أدري هؾ وطك ذاك ,كؿا تؼدم,الثؼات الحافظ الزهري ومـ تبعف مـ 

الجزائري هذه الحؼقؼة العؾؿقة، أم هق التزبب قبؾ التحصرم؟! ولف مـ مثؾ هذا 

 (-5751الشلء الؽثقر، فاكظر طؾك سبقؾ الؿثال الحديث الؿتؼدم برقؿ )

وٓ يػقتـل أن أذكر هـا أكف دلس طؾك الؼراء، وأوهؿ أن الحافظ ابـ كثقر 

ولفذا الحديث شاهد يف «: »التػسقر»يث بـؼؾف طـف أكف قال يف ققى هذا الحد

 «-,كؿا تؼدم,مـ غقر هذا القجف « الصحقح»

( إلك رواية البخاري التل كان ذكرها 1.542والحافظ يشقر بؼقلف هذا )

قبقؾ حديث الرتجؿة، وهق مـ رواية أبل سؾؿة طـ أبل هريرة التل أشرت إلقفا 

طؾك  ملسو هيلع هللا ىلص، وإكؿا فقفا دطاؤه «بعدما سؾؿ»، وٓ ققلف: «دبر»آكًػا، ولقس فقفا لػظ 
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، ,كؿا تؼدم بقاكف, الؿشركقـ، ففذا فؼط هق مؼصقد الحافظ، وأما سائره فؿـؽر

وهق جؾل ضاهر ٓ يخػك طؾك مـ أويت حظًّا مـ هذا العؾؿ، وكان بعقًدا طـ 

 الفقى، كسلل اهلل السالمة- اكتفك-

 قال العبد الػؼقر لعػق ربف:

 $العزيز بـ باز  الؾجـة الدائؿة لإلفتاء برئاسة الشقخ طبدوقد سئؾت 

 (:19185يف فتقى رقؿ )

 لؾؿملػ؟« إكف بدطة وهق سـة كشػ األكـة طؿا ققؾ:»ما رأيؽؿ يف كتاب 

 الجقاب:

بعد الـظر وآصالع طؾك الؽتاب الؿذكقر تبقـ أن مملػف لقس مـ أهؾ »

طقة، وقد ذكر أشقاء طؾك أهنا العؾؿ والتحؼقؼ الذيـ تمخذ طـفؿ إحؽام الشر

مـ الســ وهل مـ البدع، والقاجب الرجقع إلك كتب العؾؿاء الؿحؼؼقـ 

 اكتفك-« الؿشفقد لفؿ بالدياكة وإماكة والرسقخ يف العؾؿ

 

* * *
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 /اىفاطو اىٍدلق

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- اىٔاخس ٌصػفٕ ـتس

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد  (5759) (471.ص12ج) «الضَّ

لؿا خؾؼ اهلل إرض واستقى إلك السؿاء فسقاهـ سبع »طؾك حديث: تعؾقؼف 

خاتؿ  اهلل محؿد رسقل :العرش كتب طؾك ساق العرش سؿاوات وخؾؼ

فؽتب اسؿل طؾك إبقاب  ،آدم وحقاء سؽـفاأوخؾؼ الجـة التل  ،إكبقاء

 «-يثالحد وآدم بقـ الروح والجسد--- ،وإوراق والؼباب والخقام

رسالة لف  هق يف(، و2.155) «مجؿقع فتاوى ابـ تقؿقة»كؼؾتف مـ « مـؽر»

« الؽقاكب الدراري»يف  محػقضة ،يف بقان حؼقؼة مذهب آتحادية وبطالكف

يف  ومـف صححت بعض إخطاء وقعت ،ٓبـ طروة الحـبؾل( 39.153.1)

 -مـ كتب الرجالو« الؿجؿقع»

ات غقر محؿد بـ صالح فؾؿ اإلسـاد رجالف كؾفؿ معروفقن ثؼ وهذا

 «-التفذيب» ومـ فققف مـ رجال ،أطرفف
                                           

لإلمام ابـ الجقزي، كشر ٕول « القفا بػضائؾ الؿصطػك»مصطػك طبد القاحد، محؼؼ كتاب  (1)

م، وقد رجح إستاذ.مصطػك طبد القاحد أن اسؿ الؽتاب 1966,هـ1386مرة بؿصر طام 

 «-القفا بلحقال الؿصطػك»
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ولؿ يذكره الخطقب  ،ن أفة مـ محؿد بـ صالح الذي لؿ أطرففأفالظاهر 

 :فرض أكف ثؼة ففق شاذ فؾق ،إن الحديث مـؽر :ولذلؽ قؾت ،يف شققخ القزان

 :ويف لػظ) بُت تِ كُ » :ا بؾػظا جدًّ ه مختصرً وٕكف قد خالػف جؿع مـ الثؼات فرو

 -«والجسد ا وآدم بقـ الروحكبقًّ  (ـُت كُ 

يف  رواياهتؿ وقد خرجت ،وقد تقبع طؾك ذلؽ إبراهقؿ بـ صفؿان مـ جؿع

الؾػظ  كؾفا أجؿعت طؾك رواية الحديث هبذا، و(1856) «الصحقحة»

 -واهلل أطؾؿ -ولؿ يذكر أحد مـفؿ هذا الؾػظ الطقيؾ الؿـؽر ،الؿختصر

بعض األخطاء الؿطبعقة إلك الـسخة  رجعت مـ أجؾ تصحقح :تـبقف

فتبقـ أكف  هى(1386)صبع سـة « بػضائؾ الؿصطػك القفا»كتاب الؿطبقطة مـ 

وهق مؿا لؿ يـتبف لف محؼؼف الػاضؾ  ،كف محذوف األساكقدأل« القفا» مختصر

 -واهلل أطؾؿ ،القاحد مصطػك طبد

 (19)ص «إتحاف إذكقاء» ثؿ رأيت الشقخ الغؿاري طزا يف رسالتف

بعد  «الػتح»يف  طؾقف ولؿ أطثر ،ولؿ يذكر الؽتاب ،هإسـادى لؾحافظ أكف ققَّ 

 -البحث طـف يف مظاكف

 

* * *
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 (1)$أخٍس ػانص /اىؼ٘ذ اىفالٌث

 (2)-غفص اهلل ىّ- خعني ظيً٘ أظس/اىؼ٘ذ

ِعقَػة»يف  (5712ذكرهؿا الشقخ طـد تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ )  «الضَّ

 «-الب لؿـ غؾبوهـ شر غ» :(475,476.ص12ج)

 «الطبؼات»ابـ سعد يف (، و2.61ق.1) «التاريخ الؽبقر»أخرجف البخاري يف 

مـ  (288 , 12.287)يعؾل  قأب(، و252 , 2.251) حؿدأطبد اهلل ـب (، و7.53)

,الؿازين ة حدثـل معـ بـ ثعؾب ،ةبـ صقسؾة حدثـل صدق :صريؼ أبل معشر الرباء

 :فلكشدتف ملسو هيلع هللا ىلص أتقت الـبل : قالحدثـل إطشك الؿازين :قال ,والحل بعد

 يىىىا مالىىىؽ الـىىىاس وديىىىان العىىىرب

 

 أين لؼقىىىىىت ذربىىىىىة مىىىىىـ الىىىىىذرب 

 غىىىدوت أبغقفىىىا الطعىىىام يف رجىىىب 

 

 فخؾػتـىىىىىىىىل بـىىىىىىىىزاع وهىىىىىىىىرب 

 أخؾػىىىت العفىىىد ولطىىىت بالىىىذكب 

 

 وهىىىىـ شىىىىر غالىىىىب لؿىىىىـ غؾىىىىب 

 -لخإ «---وهـ شر» :فجعؾ يؼقل :قال 
                                           

 سبؼ- (1)

 سبؼ- (2)
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بـ أحؿد  اهلل طبد رواه» :(3/330) «مجؿع الزوائد»قال الفقثؿل يف 

 !«ورجالف ثؼات

 (:11/113) فؼال «الؿسـد» كشاكر يف تعؾقؼف طؾ وتبعف الشقخ أحؿد

 «-حؿدأاهلل بـ  ت طبددامـ زيا وهق ،وإسـاده صحقح»

أن ذلؽ مـ تساهؾفؿا واطتدادهؿا بتقثقؼ ابـ  ىوأر :$قال األلباين 

كؿا  ،ـ إحقانالؿجفقلقـ يف كثقر م ومـ الؿعؾقم أن ابـ حبان يقثؼ ،حبان

ْؾِسَؾة»ا يف هذه ذلؽ مرارً  كتؼدم التـبقف طؾ فالبد مـ الـظر فقؿا ، وغقرها «السِّ

(، 2.2.295) «التاريخ»هذا ذكره البخاري يف ة صدق نَّ نف ،يتػرد بف مـ التقثقؼ

يف  ابـ حبان، و(434 , 2.1.433« )الجرح والتعديؾ»ابـ أبل حاتؿ يف و

ففق حسب  ،أبل معشر هذا فؼطة برواي (6.468) «الثؼات»أتباع التابعقـ مـ 

لؿا ذكركا  :تقثقؼ ابـ حبانة وٓ يخرجف مـ الجفال ،مجفقلة الحديثق الؼقاطد

 -فتلمؾ، مـ طادتف يف تقثقؼ الؿجفقلقـ

ًٓ آا إسـادً  لؾحديث (2.252)حؿد أاهلل بـ  ثؿ ساق طبد  ،خر بـحقه مطق

 «-طرففؿألؿ ة جؿاطفقف » :وقال فقف الفقثؿل ،ظؾؿولؽـف إسـاد مُ 

ـ  ،$ ا الشقخ أحؿد شاكروقد بسط الؽالم طؾقفؿ جدًّ  وغالبف كؼؾف م

 ،كسؼ واحد مجفقلقن كمـفؿ طؾة أربع أن :وخالصتف ،لؾحافظ ابـ حجر «التعجقؾ»

ـب ة بـ أمقـ بـ ذرو حدثـل الجـقد ،الرحؿـ الحـػل طبقد بـ طبدة أبق سؾؿ :وهؿ

طـ  ،ةكضؾ بـة طـ أبقف ذرو ،ةأمقـ بـ ذرو حدثـل أبل ،صريػ اـب هبصؾ الحرمازي
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 ---- الحديث بطقلفكطشإ : يؼال لفأن رجاًل  :بـ صريػة أبقف كضؾ

 الحديث مـ -حسقـ سؾقؿ أسد- «كمسـد أبل يعؾ» كطزا الؿعؾؼ طؾ :تـبقف

ا مـفؿ بخطل مطبعل اغرتارً  !خر إلقفوطزاه غقره مـ القجف أأحؿد،  لإلمامالقجفقـ 

روي  -وشقخفأحؿد  اهلل بـ بقـ طبد (حدثل أبل) :ةوهق زياد ،ةالؼديؿ ةوقع يف الطبع

بـ  خر طـ العباسوأ ،القجف إول طـ شقخف محؿد بـ أبل بؽر الؿؼدمل

 بؾ العـربي مـ شققخف اإلمام ،اهلل مـ شققخ طبد وكالهؿا ،العـربي العظقؿ طبد

أحؿد،  لعبد اهلل بـولذلؽ طزا الفقثؿل القجفقـ  ،«هتذيب الؿزي»كؿا يف أحؿد، 

 لخط كشاكر فـص طؾأحؿد  ثؿ الشقخ، وغقره «التعجقؾ»الحافظ يف  ىهذا جر كوطؾ

 -أبقفة اهلل ولقس مـ رواي طبدة وأن الحديث مـ رواي ،ةالؿذكقرة ما يف الطبع

 كا طؾغثً ِض )بؾ زاد ، إلقف بخطئف يف العزو الؿذكقر كولؿ يؽتػ الؿقم

 اهلل بـ طبد كإل (6.9) «ةاإلصاب»إذ كسبف يف وقد وهؿ الحافظ  :فؼال (ةالإبَّ 

 !«الؿسـد» كيف زوائده طؾأحؿد 

 كطشإة أن الحافظ قد طزاه يف ترجؿ كطؾ ،وهق القاهؿ كؿا طرفت

الصقاب يف  كف فقؿا بعد لفذا الخطل فرجع طـف إلفؽلكف تـبَّ  ،االؿازين ٕحؿد أيًض 

 !إلقف كالذي أشار إلقف الؿقم الؿقضع

ف تعؼب تقهقؿف لؾحافظ كؼؾ طـ شقخف الفقثؿل طزوه إياه ومـ غرائبف أك

 -اكتفك -دون أي تعؾقؼ مـ القجفقـأحؿد  لعبد اهلل بـ

* * *  
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  ردن اىسنتٔراىٍفتٖ اىفام ىأل

 (1)$ُٔح ـيل ظيٍان 

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (558.ص12)ج« ةالضَّ

ة طـد تالو :طـد ثالث يحب الصؿت إن اهلل : »(5728) طؾك حديث

 «-ةوطـد الجـاز ،وطـد الزحػ ،الؼرآن

ـ  مـ صريؼ معتؿر (5.242.5135) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين ب

 -فذكره ---قال: ملسو هيلع هللا ىلصثـا ثابت بـ زيد طـ رجؾ طـ زيد بـ أرقؿ طـ الـبل  :سؾقؿان

 :ولف طؾتان ،وهذا إسـاد ضعقػ ضاهر الضعػ :قؾت

مجؿع »يف  أطؾف الفقثؿل ,فؼط,وبف  ،الذي لؿ يسؿالرجؾ ة جفال :األولك

 -رفؼصَّ  !(3.29)« الزوائد

وأورده  :,وهق ابـ ثابت بـ زيد بـ أرقؿ,ضعػ ثابت بـ زيد  :واألخرى

                                           

الؿؿؾؽة  يف أهؾ السـة والجؿاطة م( أحد أبرز طؾؿاء2515-1939) كقح طؾل سؾؿان الؼضاة (1)

مـ  .طجؾقن بؿحافظة طقـ جـا ، يف بؾدةم1939 ، ومػتقفا العام سابًؼا، ولدإردكقة الفاشؿقة

محاضرات يف الثؼافة »، «إبراء الذمة مـ حؼقق العباد»، «قضاء العبادات والـقابة فقفا»مملػاتف: 

تقيف  .«شرح الؿـفاج يف الػؼف الشافعل»، «جقهرة التقحقد  شرحالؿختصر الؿػقد يف»، «اإلسالمقة

جريدة - )(الشقخ كقح الؼضاة يف ذمة اهلل :جريدة الدستقر)- اكظر: 2515 ، الؿقافؼهـ 1432 طام

 (-الشقخ كقح الؼضاة، بؼؾؿ: ياسر أبق هاللة :السبقؾ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%87%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/1939
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AC%D9%84%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D9%87%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1432_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/2010
http://www.addustour.com/ViewTopic.aspx?ac=/LocalAndGover/2010/12/LocalAndGover_issue1161_day19_id289355.htm
http://www.assabeel.net/arabic-essays/29097-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/arabic-essays/29097-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
http://www.assabeel.net/arabic-essays/29097-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A9-%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A9.html
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بسـده الصحقح طـ اإلمام أحؿد أكف  ىورو ،(1.174) «الضعػاء»يف العؼقؾل 

 :ققؾ -كعؿ :قال ؟طـفث حدِّ تُ  :ققؾ لف -حدثـا طـف معتؿر، لف أحاديث مـاكقر :قال

ث :قال ؟أهق ضعقػ  -«طـف أكا أحدِّ

يروي الؿـاكقر طـ » (:020-1/026) «الضعػاء»يف  وقال ابـ حبان

كان الغالب طؾك  ،والؿعتؿر بـ سؾقؿانة أبل طروب حدث طـف ابـ ،الؿشاهقر

 «-ٓ يحتج بف إذا اكػرد ،حديثف القهؿ

وكؼؾ  -«ف مـاكقرل» :فقف ؼقل أحؿد الؿتؼدمل« ضعػائف»يف وأورده الذهبل 

لقس  :قال أحؿد» :طـ ابـ الجقزي أكف قال« فقض الؼدير»يف  الؿـاوي

وآخر  ،يف سـده راٍو لؿ يسؿ» :طـ ابـ حجر أكف قال وأما ما كؼؾف -«بصحقح

ٕكف لقس فقف مـ يحتؿؾ أن يؽقن  :فؾقس بدققؼ «التقسقر»اطتؿده يف و« مجفقل

 ًٓ  -ت أكف معروف بالضعػوقد طؾؿ ،غقر ثابت بـ زيد مجفق

األحاديث  مـ أطجب ما رأيت مـ األخطاء واألوهام يف تخريج :تـبقف

ة ما جاء يف تخريج هذا الحديث يف رسال :ةمسمولة رسؿقة ومـ دائر ،ةالـبقي

قال  ،«يف أحؽام الؼبقر والجـائزة فتقى شرطق»: ةالؿػتل العام يف األردن الؿسؿا

 -«!ةالســ طـ طؼبأصحاب و رواه أحؿد ومسؾؿ» :(15)ص

ولعؾف مـ بعض الؿقضػقـ  ،ٓ أدري كقػ وقع لف ،وهذا محض اختالق

 !وإن كان ذلؽ ٓ يعـل رفع مسمولقتف طـف ،طـده

 إٓ :ةمػقدة وهل يف الجؿؾ ،ةتؼع يف خؿس صػحات صغقرة وهذه الرسال
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ة كرى أكف ٓ ماكع مـ كتابو» :طؾك الؼربة كؼقلف يف الؽتاب ،فقؿا تػرد بف الؿملػ

 -«الؿقت وتاريخ وفاتف طؾك حجر يثبت فقق الؼرب اسؿ

قد هنك  ڠفنكف يعؾؿ أكف  :ملسو هيلع هللا ىلصوتؼدم بقـ يدي الـبل  ،ةطجقبة وهذه جرأ

 ثؿ أقدم طؾك مخالػتف ،وقد ذكره الؿملػ كػسف مـ قبؾ ،ؽتب طؾك الؼربأن يُ 

 -واهلل الؿستعان !ا لقاقع الـاسبؿجرد الرأي تسؾقؽً 

ٍع أن ذلؽ ل  :فـؼقل -الؼرب حقـ تؽثر الؼبقرة معرفة ضروروقد يدطل ُمدَّ

وإذا  ،تؼدر بؼدرهاة ٕن الضرور ،آسؿ فؼطة أٓ يؽػل يف ذلؽ كتاب ولؽـ :كعؿ

 ؟!الؿقتة تاريخ وفاة بال كتاب كان إمر كذلؽ فؿا

 (-256)ص «أحؽام الجـائز وبدطفا» كتابلة وراجع لفذه الؿسلل

 ,طؾك صغر حجؿفا,أن مادهتا  :ةقرالؿذكة ثؿ إن مؿا يؾػت الـظر يف الرسال

الؾفؿ إٓ  ،مصرح بلسؿائفا يف التعؾقؼ طؾقفا ،ةمـ بعض الؽتب الؿطبقطة مـؼقل

والسبب مؿا ٓ  ،«أحؽام الجـائز» أٓ وهق كتابل ،امـفا لؿ يشر إلقف مطؾؼً  اواحدً 

ما ,طؾقفا  وأول تعؾقؼ ،مـفاة فؼد جاء يف أول صػح !يخػك طؾك كؾ قارئ لبقب

رواه ابـ ( 1») :مـ شرب اورفع الؼرب كحقً  ،ا لحديث جابر يف الؾحدخريجً ت ,كصف

(، 3.415)البقفؼل (، و2165) «صحقحف»يف  (!جابر ابـ :وقع يف التعؾقؼ)حبان 

 -(126 ،4.125) الشقكاين :«كقؾ إوصار» -إسـاده حسـو

 :باصؾ مـ وجفقـ« كقؾ األوصار»وهذا العزو لى

 ٓ وجقد لف يف الؿقضعقـ الؿشار إلقفؿا مـأن التخريج الؿذكقر  :األول
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وطـ جابر طـد ابـ حبان » :ققلف يف تخريج أحاديث الؾحد ما فقفة وغاي ،«الـقؾ»

 «-أبل وقاص شاهد بـحق حديث سعد بـ

 !ا مـ شربفقف رفع الؼرب كحقً  وحديث سعد لقس :$األلباين  قال

إلمام التخريج الؿذكقر بلرقامف يستحقؾ صدوره مـ ا أن :واآلخر

فؾؿـ هذا - ةلعدم وجقد الؿطابع يف زماكف كؿا هق ضاهر بداه :الشقكاين

 ؟!التخريج

كؼؾف  ،«أحؽام الجـائز»السطقر يف كتابف السابؼ الذكر  هق لؽاتب هذه

 ،وإكؿا إلك الشقكاين ،ثؿ لؿ يعزه إلقف ،القاحد بالحرف (155)ص الؿملػ مـف

لبالغ يف اإلكؽار طؾك  :ؼقاء طؾقفغقره مـ الػضالء إت الشقكاين أو ولق اصؾع

ىئ يئ ﴿ :لؼقمف ڠشعقب ة ولـصحف بـصقح ,وما إخالف الؿػتل!,فاطؾف 

ىت يت جث  جت حت خت مت جب حب خب مب ىب يب

 -[183-181]الشعراء:  ﴾مث ىث يث حج مج جح مح

 

* * *
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 (1)$اىتاكٖ  ٌدٍس فؤاد ـتس/األظتاذ

 (2)$زْري اىؼاوٗغ /األظتاذ اىؼ٘ذ

 (3)-رخٍّ اهلل تفاىل- اىٍصـؼيل/اىسنتٔر األظتاذ
                                           

حاديث الـبقية ووضع الػفارس لفا  (1) سقؼ ٕا محؿد فماد ـب طبد الباقل ـب صالح ـب محؿد: طالؿ بـت

بقيـ، ولد ) س يف 1299ؤيات الؼرآن الؽريؿ- مصري ٕا هـ( يف قرية بالؼؾققبقة، وكشل يف الؼاهرة، ودرَّ

( واكؼطع إلك 1933 , 1955فا ثؿ طؿؾ مرتجًؿا طـ الػركسقة يف البـؽ الزراطل )بعض مدارس

التللقػ- وضعػ بصره إلك أن كػ، قبقؾ وفاتف- وتقيف بالؼاهرة- كان صائؿ الدهر، ققيَّ العزيؿة، ترجؿ 

ـ « ط ,تػصقؾ آيات الؼرآن الحؽقؿ »طـ اإلكؽؾقزية يف خالل درسف لفا، و« ط ,مػتاح كـقز السـة » ط

لػاظ الؼرآن »و« ط ,تقسقر الؿـػعة بؽتاب مػتاح كـقز السـة »الػركسقة- وصـػ  الؿعجؿ الؿػفرسٕ 

البخاري ومسؾؿ، ثالثة أجزاء، « ط ,الؾملم والؿرجان فقؿا اتػؼ طؾقف الشقخان »و« ط ,الؽريؿ 

صحقح »و« ط ,ســ اـب ماجف »و« ط ,مقصل اإلمام مالؽ »وففرس « ط ,معجؿ غريب الؼرآن »و

حاديث والشقاهد الشعرية يف كتاب « ط ,سؾؿ م ج ٕا شقاهد التقضقح »وأضاف إلقفا شروًحا، وخرًّ

ـ مالؽ  ب ج أحاديث « ط ,والتصريحٓ  دب الؿػرد »وخرَّ ـ »لؾبخاري- ولف « ط ,ٕا  ,جامع الصحقحق

، الؿسؾؿات الؿممـات: ما لفـ وما طؾقفـ»و« خ ,جامع الؿساكقد »، و«خ ,أصراف الصحقحقـ »و« خ

سبعة طشر جزًءا لؾسقد « ط ,محاسـ التلويؾ »وأشرف طؾك تصحقح « خ ,مـ كتاب اهلل والحؽؿة 

طالم»- اكظر: هـ( 1388َجَؿال الديـ الؼاسِؿل- وكان يؼقل الشعر يف صباه، تقيف سـة ) (، 6.333« )ٕا

 (-1457)ص« كثر الجقاهر والدرر»و

 سبؼ- (2)

م- كال اإلجازة يف 1952ش بؾدة يف تركقا(- مـ مقالقد بقروت يقسػ طبد الرحؿـ الِؿْرَطْشؾل )ومرط (3)

حاز طؾك شفادة الؿاجستقر يف الؾغة العربقة وآداهبا و .م1977الؾغة العربقة وآداهبا مـ الجامعة الؾبـاكقة 

ـاكقة طام   لؿؽل ـب أبل صالب « العؿدة يف غريب الؼرآن»م- بتحؼقؼ كتاب 1981مـ الجامعة الؾب
= 
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ِعقػَ »يف  $ذكرهؿ الشقخ إلباين  قؼف طـد تعؾ( 522.ص12ج) «ةالضَّ

 ا طؾإٓ زياريت كان حؼًّ ة حاجُيعِؿُؾُف ا ٓ ما جاءين زائرً : »(5732) حديثطؾك 
َّ

 ل

 «-ةا يقم الؼقامأن أكقن لف شػقعً 

اضعقػ   -جدًّ

 «إوسط»و (،12.291.13149) «الؿعجؿ الؽبقر» اين يفربأخرجف الط

وابـ  ،(111.1.ق) «الػقائد» والخؾعل يف ،برتققؿل( , 1.277.2.4683)

حدثـل  :بـ سالؿ الجفـلة صريؼ مسؾؿ مـ (387) «ةتاريخ الؿديـ»يف  الـجار

طـ كافع طـ سالؿ طـ ابـ  (بـ طؿر اهلل طبد :وقال بعضفؿ)طؿر  طبقد اهلل بـ

 -«ةلؿ يروه طـ طبقد اهلل إٓ مسؾؿ» :وقال الطرباين -اطؿر مرفقطً 

اوهق ضعقػ  ،(مسؾؿ) :ويؼال فقف :قؾت ذكره  -«ةلقس بثؼ» :قال أبق داود :جدًّ

الحديث مـ صريؼ  ثؿ ساق لف هذا ،«الؿقزان»ومـ قبؾف الذهبل يف  ،«التفذيب»يف 

أضـف إٓ  وما !«ســف» أخرجف يف الدارقطـلأن  وذكر ،الدارقطـلالخؾعل بسـده طـ 

 -وضعفا الدكتقر الؿرطشؾل وٓ جاء لف ذكر يف ففارسف التل ،فنكف لقس فقف :اوهؿً 

 «الصارم الؿـؽل»الفادي يف  ؾقف ابـ طبدبسط الؽالم ط قد :والحديث

 .فؿـ شاء آصالع طؾقف رجع إلقف ،بؾ بطالكف :ضعػف ـوبقَّ 

                                           

الؿؽتػك يف الققػ »م بتحؼقؼ كتاب  1984طؾك الدكتقاره الحؾؼة الثالثة طام  حاز هـ(- 437 )ت =

طؾؿ »، «معرفة اهلل تعالك»مـ كتبف:  هـ(-444لإلمام أبل طؿرو الداين )ت « وآبتداء يف كتاب اهلل 

طؾؿ تخريج الحديث وبقان كتب »، «تزكقة الـػس» ،«أصقل كتابة البحث العؾؿل»، «ففرسة الحديث

 ، وغقرها-«طؾؿ الجرح والتعديؾ»، «الؿشرفةالسـة 
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 :اهلل بـ طؿر طبدة رواي جعؾقا الحديث مـة ذكركا أن بعض الروا :تـبقف

 كؿا ذكر الحافظ :وقبؾف البقفؼل« إحؽام»وهق الذي جزم بف الضقاء يف  ،الؿؽبَّر

 -أخرى يف الحديثة طؾ فنذا صحَّ ذلؽ ففق ،(2.267) «التؾخقض»يف 

 :وهل آضطراب يف متـف ،لفة ثالثة طؾ ويؿؽـ استخراج

 -الؿذكقر أطالهة بؾػظ الرتجؿ فؼد روي طـف

 وهق مخرج يف -«مـ زار قربي: وجبت لف شػاطتل» :وروي طـف بؾػظ

 -(1128)« اإلرواء»

 -(5732وقد مضك برقؿ ) ،ةوروي مـ حديث أكس كحق حديث الرتجؿ

قربي بعد  مـ حج فزار» :بؾػظ ڤطـ ابـ طؿر ة ومـ صريؼ أخرى واهق

 -«رين يف حقايتاكان كؿـ ز :مقيت

وذكرت هـاك كالم شقخ  ،(47)أول الؽتاب برقؿ  يف ,اأيًض ,ومضك 

 -فراجعف ،ةوأهنا كؾفا ضعقػ ،ةيف أحاديث الزيارة ابـ تقؿق اإلسالم

أكس  كحديث,وما يف معـاه ة ؿيف الؿتـ هق أن حديث الرتج ووجف آضطراب

فؾق أكف  ،والسالم يف حقاتفة طؾقف الصال ضاهر أن الؿؼصقد بف زيارتف ,الؿشار إلقف آكًػا

 -كؿا هق ضاهر ٓ يخػك طؾك أحد ملسو هيلع هللا ىلصقربه ة ٕحاديث زيارلؿ يصؾح شاهًدا  :صح

 فال يـبغل لطالب العؾؿ أن يغرت بؿا :واكؽشػت طؾتف ،الحديث وإذا تبقـ ضعػ

أن  :طـ الدمقري (ةالتازي , 2.268) «حاشقتف طؾك ابـ ماجف»سـدي يف كؼؾف ال
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وققلفؿا أولك مـ ققل مـ » :وققلف ،الحؼ وأبق طؾل بـ السؽـ طبد الحديث صححف

 !«صعـ يف ذلؽ

 كؿا :بؾ البحث العؾؿل يرفضف رفًضا باتًّا ،ٕكف مجرد دطقى ٓ دلقؾ طؾقفا

 -التحؼقؼو يدلؽ طؾقف هذا التخريج

تعؾقؼف  الباقل يف مسػ أن كالم السـدي هذا كؼؾف األستاذ محؿد فماد طبدومـ الؿ

يؽـ طؾك  بف، األمر الذي يدل الؼارئ أكف لؿ ًؿامسؾِّ  (0/1231) «ابـ ماجف»طؾك 

يف  فـؼؾف حرفقًّا ط بف أخقكا األستاذ زهقر الشاويشثؿ تقر   ،بفذا العؾؿ الشريػة معرف

 ،أكثر تعؾقؼات األستاذ حقث اطتؿد فقف ،(0/110) «صحقح ابـ ماجف»تعؾقؼف طؾك 

فقف إن شاء اهلل، ومؼتضك  لؾؿـفج العؾؿل الذي ٓ يخالػـا مـفا هذا التعؾقؼ الؿخالػو

ؾ إمر كَ وَ  ،بعض الؿقضػقـ لديف وأن ذلؽ كان مـ ،بع دون طؾؿفـ الظـ بف أكف صُ ْس ُح 

مـ هذا الـقع أو  تعؾقؼات وهـاك ،العؾؿل لقس طؾك الؿـفج ,يبدو فقؿا,وهق  ،إلقف

كؿا وقعت أخطاء  ،«صحقح ابـ ماجف»طؾك  قريب مـف يف الخطل وقعت يف التعؾقؼات

ا ،اختصار أساكقده أثـاء «الصحقح» أخرى يف صؾب ٓ أدري مـ  ،بعضفا فاحش جدًّ

فنن طؿؾل الذي ُكؾِّػت بف مـ صرف مؽتب  ،وٓ مـ هق الؿسمول طـفا ،الؿختصر هق

مع ذكر أسؿاء  ،كؾ حديث بجاكبفة إكؿا هق وضع مرتب ،خؾقجالعربل لدول الة الرتبق

 -«صحقح ابـ ماجف»ؿا بقـت ذلؽ يف مؼدمتل لـك ،فقفاة الؽتب التل شرحُت الؿرتب

 -واهلل أطؾؿ ،اكتفك

* * *  
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 /ثاىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- ٔد اىتٔٗجصيٍُ خِ 

لباين  ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ ٕا طـد تعؾقؼف طؾك  (541ص.12ج) «ةالضَّ

 «-ن ٓ يريـ الرجال وٓ يروهنـأ :ةفؼالت فاصؿ ؟لؾـساء ما خقرٌ : ».م(5743) حديث

 مـ صريؼ يعؼقب (41 , 2.45) «ةالحؾق»يف  أخرجف أبق كعقؿ«- ضعقػ»

 ثـا يقكس طـ :ثـا طؿرو بـ طقن: أكا ُهشقؿ :بـ إبراهقؿ بـ طباد بـ العقام

فؾؿ كدر ما كؼقل،  -«؟لؾـساء قرٌ ما َخ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :الحسـ طـ أكس قال

خقر لفـ أْن ٓ  : قؾت لفففالَّ  :فؼالت ،بذلؽ فلخربها ،ةفسار طؾل إلك فاصؿ

 -«مـِّل ةٌ إهنا َبْضعَ » :قال -ةفاصؿ :قال« ؟ؿؽ هذامـ طؾَّ » :فؼال لف ؟!إلخ --يرْيـ-

 -ةؿترج فنين لؿ أجد لف :يعؼقب هذا رجالف ثؼات غقر :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

لؽـ  :مـ رجال الشقخقـ وهؿ ،كؾفؿ ثؼات كؿا ذكرت :ومـ فققف
                                           

الشقخ العالؿ العالمة أبق طبد اهلل ِحُؿقد ـب طبد اهلل ـب حؿقد ـب طبد الرحؿـ التقيجري، مـ قبقؾة بؽر  (1)

ة الؿجؿعة سـة ) هـ(، حػظ الؼرآن ولؿ يتجاوز الحادية طشرة 1334ـب وائؾ بطـ مـ ربقعة- ولد بؿدـي

، ثؿ اطتذر مـ الؼضاء- استؿر يف 1372إلك طام  1369ثؿ طام  1368طام مـ طؿره- أُلِزم بالؼضاء 

ـ مملًػا، مـفا: ـ خؿسق الرد الؼقيؿ » العؾؿ والتحصقؾ وبث ذلؽ يف الؿملػات- وقد بؾغت مملػاتف أكثر م

ثقؿ ـ طؿر يـاهز 1413تقيف سـة )«- رسالة يف الؿعقة»، «طؾك الؿجرم ٕا  طاًما- 78هـ(، ط
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 -مدلس ,وهق البصري - الحسـ

 أبل حصقـ محؿد بـ مـ صريؼ (175)صثؿ رواه أبق كعقؿ طؼبف ويف 

 طـ ,ابـ الربقع :يعـل,ثـا ققس  :ثـا يحقك الحؿاين قال :الحسـ القادطل قال

الؿسبب طـ طؾل بـ أبل  اهلل بـ طؿران طـ طؾل بـ زيد طـ سعقد بـ طبد

 ما خقرٌ  :,رضل اهلل تعالك طـفا,ة أكف قال لػاصؿ :اهلل تعالك طـف رضل صالب

َـّ  ؟لؾـساء ـَ الرجاَل وٓ يروهن إكؿا » :فؼال ملسو هيلع هللا ىلصفذكره لؾـبل  ---قالت: أن ٓ َيَري

 -«مـلة فاصؿ

 :وهذا إسـاد فقف طؾؾ :قؾت

 -دينتابعل م ،ضعقػ ,وهق ابـ جدطان,طؾل بـ زيد  :األولك

 :(7.19) «ثؼات ابـ حبان»يف  أضـف الذي :بـ طؿران اهلل طبد :ةالثاكق

 مـة يروي طـ جؿاط، اهلل بـ طبقدة طبد اهلل بـ طؿران بـ محؿد بـ صؾح»

 تسعة مات سـ ،بعد أبقف وولل الؼضاء ببغداد ،روى طـف أهؾ العراق ،التابعقـ

 -«ةوثؿاكقـ ومئ

فنكف لؿ  :ؼحؿ مـ بعض الـساخم ،إلخ-« --ولل الؼضاءو» :ولعؾ ققلف

 -«التفذيب»يف  يذكره

 -طراقل كقيف ،وهق ضعقػ :الربقع ققس بـ :ةالثالث

 ولؽـف كان :اكان حافظً  :,الحؿقد وهق ابـ طبد, يحقك الحؿاين :ةالرابع
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 -وكذبف أحؿد ،يسرق الحديث

 :والصقاب !«ةالحؾق»يف  فؽذا وقع :بـ الحسـ وأما أبق حصقـ محؿد

وذكرا طـ  ،«أكساب السؿعاين»و (،2.229)« تاريخ بغداد»يف  اكؿ :«الحسقـ»

 -«ةكان ثؼ» :الدارقطـل أكف قال

ِعقػَ وهذا الحديث مـ األحاديث  :$قال األلباين  التل حشرها ة الؽثقرة الض 

ص  ،األولكة الطبع/31)ص (1)«الصارم الؿشفقر»كتابف التقيجري يف  الشقخ

 ؛أو طؾك األقؾ أن يصرح بضعػ سـدها ،ؾفادون أن يبقـ طؾ( ةالثاكقة الطبع/33

 !ما لؿ يؼؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ا مـ أن يؼقل الؿسؾؿ طؾك رسقلوتحذيرً  اكصًح 

 

* * *
  

                                           

 لأللباين-« الحجاب»كتاب  طؾك ، وفقف رد«قر طؾك أهؾ التربج والسػقرالصارم الؿشف» (1)
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  ٌدٍس األٌني اىؼِل٘ػٖ/ثاىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقػَ »ذكره الشقخ إلباين يف  طؾك طـد تعؾقؼف  (629.ص12ج) «ةالضَّ

مـ ة يف سبب امرأ ڠسؾقؿان بـ داود  كان الذي أصاب: »(5786) حديث

وكان إذا أراد أن يليت كساءه أو  ،وكاكت أحب كسائف إلقف -ةلفا جراد أهؾف يؼال

 ايخاصؿقن ققمً ة فجاء أكاس مـ أهؾ الجراد ،أططاهؿ الخاتؿ :يدخؾ الخالء

فقؼضل ة فؽان هقى سؾقؿان أن يؽقن الحؼ ٕهؾ الجراد ،ڠإلك سؾقؿان 

أن يبتؾقف  فجاء حقـ أراد اهلل ،اؽـ هقاه فقفؿ واحدً فعققب حقـ لؿ ي ،لفؿ

 هايت :قال ،سؾقؿانة وتؿثؾ الشقطان يف صقر ،ودخؾ الخالء ،فلططاها الخاتؿ

                                           

محؿد إمقـ بـ محؿد الؿختار بـ طبد الؼادر بـ محؿد بـ أحؿد كقح بـ محؿد ابـ سقدي  (1)

حػظ الؼرآن وهق دون العاشره  هـ( وكشل يتقًؿا،1325أحؿد بـ الؿختار الشـؼقطل، ولد طام )

رآن بعض الؿختصرات يف فؼف اإلمام مالؽ، ودرس خاللفا مـ طؿره، درس خالل حػظف لؾؼ

إدب والـحق، والسقره طؾك زوجة خالف، ثؿ درس بؼقة العؾقم طؾك جؿع مـ العؾؿاء، تقيف 

  $هـ- وصؾك طؾقف سؿاحة اإلمام طبد العزيز ابـ باز 17.12.1393يقم الخؿقس 

د- طبد الرحؿـ السديس، « ترجؿة الشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل»يف الحرم الؿؽل- اكظر: 

محؿد الؿجذوب « طؾؿاء ومػؽرون طرفتفؿ»(، 15.28الشقخ ططقة سالؿ )« أضقاء البقان»

(1.171-) 
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وكؾ  ،داكت لف الشقاصقـ واإلكس والجـ :فؾؿا لبسف ،فلططتف خاتؿف -خاتؿل

 -«أن الشقطان كان يليت كساء سؾقؿان وهـ حقض :وفقف :- الحديث بطقلف--شلء

 ،(6.287.15993) «الســ الؽربى»ـؽر مقققف- أخرجف الـسائل يف م

وابـ جرير  ،(4.36) «ابـ كثقر»كؿا يف  :«التػسقر» وكذا ابـ أبل حاتؿ يف

حدثـا إطؿش طـ الؿـفال بـ طؿرو طـ  :ةأبل معاوي مـ صريؼ (1.357)

 -طؾقف افذكره مقققفً  ---:سعقد بـ جبقر طـ ابـ طباس قال

غقر الؿـفال بـ  :رجالف ثؼات رجال الشقخقـ ،جقد دوهذا إسـا :قؾت

 :«التؼريب»وقال الحافظ يف  ،كالم يسقر فوفق ،ففق مـ أفراد البخاري :طؿرو

 -«صدوق ربؿا وهؿ»

لؽـ الظاهر أكف  :إسـاده إلك ابـ طباس ققي» :قال الحافظ ابـ كثقر :ولذا

ٓ ة ؿ صائػوفقف ،مـ أهؾ الؽتاب ,إن صح طـف - ڤتؾؼاه ابـ طباس  إكؿا

ولفذا  ،أهنؿ يؽذبقن طؾقف فالظاهر ،والسالمة سؾقؿان طؾقف الصالة يعتؼدون كبق

ة وقد رويت هذه الؼص ---مـ أشدها ذكر الـساء :كان يف هذا السقاق مـؽرات

بـ أسؾؿ  كسعقد بـ الؿسقب وزيد :ڤمـ السؾػ ة طـ جؿاطة مطقل

 -«مـ قصص أهؾ الؽتابة وكؾفا متؾؼا ،آخريـة وجؿاط

 كؿا يف :الرزاق وابـ الؿـذر ما روى طبد :ما ذكره مـ التؾؼل ويميد :ؾتق

 :أربع آيات مـ كتاب اهلل لؿ أدر ما هل» :طـ ابـ طباس قال (5.315) «الدر»

ۀ ۀ ہ  ﴿ :وسللتف طـ ققلف تعالك ---حتك سللت طـفـ كعب إحبار
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الذي فقف  ڠن أخذ خاتؿ سؾقؿان الشقطا :قال :[33]ص:  ﴾ہ ہ ہ

 -لقس فقف ذكر الـساء :االحديث مختصرً  «---مؾؽف

يرويف  اومعؾقم أن كعبً » :(10/111) «تػسقره»يف  اآللقسلة قال العالم

طؾك أن إشعار ما يليت بلن تسخقر الشقاصقـ  ،يقثؼ هبا وهل ٓ ،طـ كتب القفقد

 -يخػك كؿا ٓة هذه الؿؼال يلبك صحتفة بعد الػتـ [كان]

 ،بقـ الخقاص والعقامة الشفرة يف غاي ڠثؿ إن أمر خاتؿ سؾقؿان 

اويستبعد   !أن يؽقن اهلل تعالك قد ربط ما أططك كبقف مـ الؿؾؽ بذلؽ الخاتؿ جدًّ

 -«لذكره اهلل تعالك يف كتابف :يؼقلقن وطـدي أكف لق كان يف ذلؽ الخاتؿ السر الذي

 -الحالة طؾؿ بحؼقؼواهلل تعالك أ -يف حديثف ملسو هيلع هللا ىلصأو كبقف  :قؾت

ة كؼؾ الؿػسرون يف هذه الػتـ» :(0/310) «تػسقره»وقال أبق حقان يف 

ًٓ  وإلؼاء وهل مـ  ،وهل مؿا ٓ يحؾ كؼؾفا ،إكبقاء مـفاة يجب براء الجسد أققا

 -«ةوالزكادق أوضاع القفقد

كبل حتك يؾتبس ة وكقػ يجقز تؿثؾ الشقطان بصقر» :قال اآللقسل طؼبف

ولق أمؽـ وجقد هذا لؿ  !ويعتؼدوا أن ذلؽ الؿتصقر هق الـبل ،سأمره طؾك الـا

تسؾط  :ومـ أقبح ما فقفا !ديــا وطؼقلـاة كسلل اهلل تعالك سالم -بنرسال كبل يقثؼ

 ،هذا هبتان طظقؿ !اهلل أكرب !طؾك كساء كبقف حتك وصئفـ وهـ حقض الشقطان

ٓ تسؾؿ  ,ـفؿارضل اهلل تعالك ط,الخرب إلك ابـ طباس ة وكسب -وخطب جسقؿ

 -«وإن قال هبا مـ سؿعت ،إلقف سـدهة وكذا ٓ تسؾؿ دطقى قق ،صحتفا
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 -«سـده ققي» :يشقر إلك ما كان كؼؾف طـ ابـ حجر والسققصل أكفؿا قاال

الدر »والسققصل يف  -(4.142) «تخريج الؽشاف»والحافظ ذكر هذا يف 

وٓ أوافؼ  -ؿا تؼدموهؿا تابعان يف ذلؽ الحافظ ابـ كثقر ك ،(5.315) «الؿـثقر

ٕكف الذي يؼتضقف طؾؿ الحديث والجرح  ،السـدة ألقسل يف طدم تسؾقؿف بؼق

ولقس كؾ مقققف هق يف حؽؿ الؿرفقع كؿا هق  ،وهق مقققف ٓسقؿا ،والتعديؾ

لؿا  :وهق مؿا كؼطع بف ،مـ اإلسرائقؾقات كفذا إذا احتؿؾ أكفة وبخاص ،معؾقم

أكف صح سـده طـ ابـ طباس أكف ة وبخاص ،مفقف مـ الؿخالػات لؾشرع كؿا تؼد

 -كؿا تؼدم اسلل كعبً 

وٓ  ،ما هلة ولؿ يبقـ اهلل الػتـ» :قال أبق حقان يف تؿام كالمف السابؼ

ة أن الؿراد بالػتـ :وأقرب ما ققؾ فقف ،ألؼاه طؾك كرسل سؾقؿان الجسد الذي

 كؾا  ،ةأرَ قـ امْ بعِ َس  طؾك ةَ قؾالؾ   ـ  قفَ صُ ألَ » :الذي قال كقكف لؿ يستثـ يف الحديث

ـ  قْ فطاف طؾَ  .إن شاء اهللُ  :ؼؾولؿ يَ  .اهلل د يف سبقؾِ جاهِ مُ  سٍ لتل بػارِ تَ  ةٍ دواحِ   ،ف

ڻ ڻ  ﴿ :فالؿراد بؼقلف «...ؾُج رَ  ؼِّ وجاءتف بِش ة َد واحِ  ةٌ إال امرأ ْؾ حؿَ فؾؿ تَ 

لجسد الؿؾؼك هق هق هذا، وا :[33]ص:  ﴾ڻ ۀ ۀ ہ ہ

 -«شؼ رجؾ :الؿقلقد

أضقاء » يف $ كالشقخ الشـؼقطل :وهق الذي استظفره ألقسل وغقره

ال يخػك أكف » :ةوقال بعد أن أشار إلك الؼص ،(32 - 0/33و 3/00) «البقان

ڱ ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ :ققلف تعالك يقضح بطالكف ...باصؾ ال أصؾ لف
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 :واطتراف الشقطان بذلؽ يف ققلف ،[30الحجر:] ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 -اكتفك -«[83ص:] ﴾ک ک ک گ ﴿

طـ الشقخ محؿد إمقـ الشـؼقطل  ,رحمه اهلل تعالى,قال الشقخ إلباين 

كـت إذا رأيتف كلين رأيت شقخ » :«أضقاء البقان»صاحب  ,رحمه اهلل تعالى,

 -«شاء رجؾ بقـ يديف العؾقم يلخذ مـفا ما ،ةسالم ابـ تقؿقاإل

 -(123ص)العزيز السدحان  ؾشقخ طبدل« اإلمام إلباين دروس وطرب»

 

* * *
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  اىصخٍَ اىفم راىس ـتس/اىٍدلق

 (1)-ـفا اهلل ـِّ-

 (2)-ـفا اهلل ـِّ- ٌصوان ظٔار/اىٍدلق

ِعقػَ »يف  $ذكرهؿا الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (629.ص12ج) «ةالضَّ

ة يف سبب امرأ ڠالذي أصاب سؾقؿان بـ داود  كان: »(5786) حديثطؾك 

                                           

ؼ، ولد يف حلِّ الؼقؿرية بدمشؼ سـة  :خالد بـ طبد الرحؿـ العؽ (1) باحث مصـِّػ محؼِّ

ؿفقرية الشقخ م(، صؾب العؾَؿ طؾك طدٍد مـ طؾؿاء الشام مـفؿ: مػتل الج1943هـ( )1362)

ث  ر بؿـفج الشقخ الؿحدِّ اء حسقـ خطَّاب، وتلثَّ الطبقب محؿد أبق الُقسر طابديـ، وشقخ الؼرَّ

يـ إلباين  .محؿد كاصر الدِّ

س يف مديرية اإلفتاء، وطضق يف لجـة التدققؼ  شغؾ وضائَػ يف وزارة إوقاف، مـفا: مدرِّ

قابة الديـقَّة لؾؽتب والؿطبقطات- وتقلَّك  .اإلمامَة والخطابة يف غقر ما جامٍع بدمشؼ والرِّ

مقسقطة فؼف الؿرأة »، «صقر مـ حقاة الصحابقات»، «أصقل الػؼف وققاطده» :مـ كتبف

، «فؼف التقحقد»، «طؼقدة الؿسؾؿ»، «تاريخ تقثقؼ كصِّ الؼرآن»، «غاية حقاة اإلكسان»، «الؿسؾؿة

مختصر »، «ر مسـد اإلمام أحؿدمختص»، «مختصر صحقح البخاري»، «بـاء إسرة الؿسؾؿة»

 .«شرح العؼقدة الطحاوية

أطالم »لؾصـعاين، « ُسبؾ السالم»، «تػسقر الَبَغقي»لؾشقكاين، « كقؾ إوصار» :مـ تحؼقؼاتفو

 .لؾؿاَوردي« الـبقة

 -م(1999هـ( )1425تقيف سـة )

 -حؿـ العؽخالد بـ طبد الربآشرتاك مع « تػسقر البغقي»مروان سقار، لف تحؼقؼ طؾك  (2)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 627

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

وكان إذا أراد أن يليت كساءه أو  ،أحب كسائف إلقف وكاكت -ةجراد :مـ أهؾف يؼال لفا

 ايخاصؿقن ققمً ة أكاس مـ أهؾ الجراد فجاء ،أططاهؿ الخاتؿ :يدخؾ الخالء

فقؼضل ة الحؼ ٕهؾ الجراد ن يؽقنفؽان هقى سؾقؿان أ ،ڠإلك سؾقؿان 

اهلل أن يبتؾقف  فجاء حقـ أراد ،افعققب حقـ لؿ يؽـ هقاه فقفؿ واحدً  ،لفؿ

قال: هايت  ،سؾقؿانة وتؿثؾ الشقطان يف صقر ،ودخؾ الخالء ،فلططاها الخاتؿ

وكؾ  ،داكت لف الشقاصقـ واإلكس والجـ :فؾؿا لبسف ،فلططتف خاتؿف -خاتؿل

 -«أن الشقطان كان يليت كساء سؾقؿان وهـ حقض :وفقف :الحديث بطقلف --شلء-

 ،(6.287.15993) «الســ الؽربى» أخرجف الـسائل يف -مـؽر مقققف

وابـ جرير  ،(4.36) «ابـ كثقر»يف  كؿا :«التػسقر»وكذا ابـ أبل حاتؿ يف 

إطؿش طـ الؿـفال بـ طؿرو طـ  حدثـا :ةمـ صريؼ أبل معاوي (1.357)

 -طؾقف افذكره مقققفً  ---:بـ طباس قالسعقد بـ جبقر طـ ا

غقر الؿـفال بـ  :رجال الشقخقـ رجالف ثؼات ،وهذا إسـاد جقد :قؾت

 :«التؼريب»الحافظ يف  وقال ،كالم يسقر فوفق ،ففق مـ أفراد البخاري :طؿرو

 -«صدوق ربؿا وهؿ»

لؽـ الظاهر أكف  :إسـاده إلك ابـ طباس ققي» :قال الحافظ ابـ كثقر :ولذا

ٓ ة مـ أهؾ الؽتاب، وفقفؿ صائػ ,إن صح طـف, ڤتؾؼاه ابـ طباس  إكؿا

ولفذا  ،طؾقف فالظاهر أهنؿ يؽذبقن ،والسالمة سؾقؿان طؾقف الصالة يعتؼدون كبق

ة هذه الؼص وقد رويت ---مـ أشدها ذكر الـساء :كان يف هذا السقاق مـؽرات
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 كسعقد بـ الؿسقب وزيد بـ أسؾؿ :ڤمـ السؾػ ة طـ جؿاطة مطقل

 -«مـ قصص أهؾ الؽتابة وكؾفا متؾؼا ،آخريـة وجؿاط

 كؿا يف :الرزاق وابـ الؿـذر ما روى طبد :ويميد ما ذكره مـ التؾؼل :قؾت

 :أربع آيات مـ كتاب اهلل لؿ أدر ما هل» :طـ ابـ طباس قال (5.315) «الدر»

ۀ ۀ ہ  ﴿ :ققلف تعالك وسللتف طـ ---حتك سللت طـفـ كعب إحبار

 «---الذي فقف مؾؽف ڠسؾقؿان  الشقطان أخذ خاتؿ :قال :﴾ہ ہ ہ

 لقس فقف ذكر الـساء- :االحديث مختصرً 

يرويف  اومعؾقم أن كعبً » :(10/111) «تػسقره»اآللقسل يف ة قال العالم

بلن تسخقر الشقاصقـ  طؾك أن إشعار ما يليت ،وهل ٓ يقثؼ هبا ،طـ كتب القفقد

 -كؿا ٓ يخػكة يلبك صحتف هذه الؿؼالة بعد الػتـ [كان]

 ،بقـ الخقاص والعقامة الشفرة يف غاي ڠثؿ إن أمر خاتؿ سؾقؿان 

ا ويستبعد  !أن يؽقن اهلل تعالك قد ربط ما أططك كبقف مـ الؿؾؽ بذلؽ الخاتؿ جدًّ

 -«لذكره اهلل تعالك يف كتابف :كان يف ذلؽ الخاتؿ السر الذي يؼقلقن وطـدي أكف لق

 -الحالة واهلل تعالك أطؾؿ بحؼقؼ -يف حديثف ملسو هيلع هللا ىلص أو كبقف :قؾت

ة كؼؾ الؿػسرون يف هذه الػتـ» :(0/310) «تػسقره»حقان يف  وقال أبق

 ًٓ وهل مـ  ،وهل مؿا ٓ يحؾ كؼؾفا ،إكبقاء مـفاة يجب براء وإلؼاء الجسد أققا

 -«ةأوضاع القفقد والزكادق

كبل حتك يؾتبس ة الشقطان بصقروكقػ يجقز تؿثؾ » :قال اآللقسل طؼبف
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ولق أمؽـ وجقد هذا لؿ  !الؿتصقر هق الـبل ويعتؼدوا أن ذلؽ ،أمره طؾك الـاس

تسؾط  :ومـ أقبح ما فقفا !ديــا وطؼقلـاة كسلل اهلل تعالك سالم -يقثؼ بنرسال كبل

 ،هذا هبتان طظقؿ !الشقطان طؾك كساء كبقف حتك وصئفـ وهـ حقض! اهلل أكرب

ٓ تسؾؿ  ,تعالك طـفؿا رضل اهلل,الخرب إلك ابـ طباس ة كسبو -وخطب جسقؿ

 -«سؿعت وإن قال هبا مـ ،سـده إلقفة وكذا ٓ تسؾؿ دطقى قق ،صحتفا

 -«سـده ققي» :يشقر إلك ما كان كؼؾف طـ ابـ حجر والسققصل أكفؿا قاال

الدر »والسققصل يف  -(4.142) «تخريج الؽشاف»والحافظ ذكر هذا يف 

 وٓ أوافؼ -وهؿا تابعان يف ذلؽ الحافظ ابـ كثقر كؿا تؼدم ،(5.315) «الؿـثقر

ٕكف الذي يؼتضقف طؾؿ الحديث والجرح  ،السـدة ألقسل يف طدم تسؾقؿف بؼق

ولقس كؾ مقققف هق يف حؽؿ الؿرفقع كؿا هق  ،وهق مقققف ٓسقؿاوالتعديؾ، 

لؿا  :طع بفوهق مؿا كؼ ،احتؿؾ أكف مـ اإلسرائقؾقات كفذا إذاة وبخاص ،معؾقم

أكف صح سـده طـ ابـ طباس أكف ة وبخاص ،كؿا تؼدم فقف مـ الؿخالػات لؾشرع

 -كؿا تؼدم اسلل كعبً 

 :بـحقه بؼقلفة حديث الرتجؿ (4.64) «تػسقره» لؼد ذكر البغقي يف :تـبقف

 ---أيامة الـاس ثالث احتجب سؾقؿان طـ :وروي طـ سعقد بـ الؿسقب قال»

 -«رويـا لخاتؿ وأخذ الشقطان إياه كؿاذكر حديث او :وفقف ،الحديث

العؾؿ بتسقيد اسؿقفؿا طؾك هذه  ا بطالبرَ فعؾؼ طؾقف الؿعؾؼان الؾذان غر  

 :إطداد وتحؼقؼ» بطبعفؿا تحت اسؿ الؿملػ «التػسقر»مـ ة الجديدة الطبع
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وهذا جزء مـ حديث أخرجف » :فؼاال !«مروان سقار .الرحؿـ العؽ خالد طبد

 .«(031 – 2/68ج و - 100 - 3/106ج ) «دهمسـ»يف  اإلمام أحؿد

هؾ كان ذلؽ  -واهلل-، ال أدري «مسـد اإلمام»وهذا كذب صرف طؾك 

 ؟!الؿدطك والتصحقح طـ التحؼقؼة أم هق الغػؾ ،قاعطَ بؿا لؿ يُ  امـفؿا تشبعً  اقصًد 

ويف التل  التعؾقؼة فحاولت أن أجد يف صػح ،التؿس لفؿا طذرً ألؼد حاولت أن 

 ،بف واالطتذار طـفؿا بلكفؿا أراداه ،يؿؽـ ربط التعؾقؼ بف امرفقطً  ابعدها حديثً 

ولؽـل لؿ أجد يف الصػحتقـ ما يؿؽـ ربط  ،ولؽـفؿا لؿ يتـبفا لخطل الطابع

 -اكتفك -واهلل الؿستعان .بف التعؾقؼ
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ٗٔظف اىتسري/اىٍدلق

 (2)-ـفا اهلل ـِّ- ٌدٍس أخٍس ـاػٔر/اىسنتٔر

ِعقػَ »يف  $الشقخ إلباين  ذكرهؿا ( طـد تعؾقؼف 631.ص12ج) «ةالضَّ

كان  :ةمؽتقبة الؽرسل دبر كؾ صالة آي مـ قرأ» :(5787) برقؿ طؾك حديث

 -«يستشفد حتك مـ قاتؾ طـ أكبقاء اهلل ة بؿـزل

مـ  (42.125) «ةطؿؾ الققم والؾقؾ»أخرجف ابـ السـل يف  -مقضقع

 :الحؿقد بـ إبراهقؿ أبق التؼك حدثـا طبد :وفالحسـ بـ معر صريؼ طؾل بـ

 ةأكف أخربه طـ أبل أمام :طـ داود بـ إبراهقؿ الذهؾل حدثـا إسؿاطقؾ بـ طقاش

 -امرفقطً  ،ڤصدي بـ طجالن الباهؾل 

 :وهذا إسـاد مظؾؿ مسؾسؾ بالعؾؾ :قؾت

 وٓ أستبعد أن يؽقن الذي يف ،لؿ أطرفف :داود بـ إبراهقؿ الذهؾل :األولك
                                           

 .(2514 فرباير 23/هـ 1435 ربقع أخر 23 - م1938 ديسؿرب 25) يقسػ البدري (1)

آية الؽرسك »، «الؾسان العربل لغقر الـاصؼقـ بف»داطقة إسالمل مصري، لف أربعقن مملًػا، مـفا: 

، «الـارالؿفؾؽات الؿقبؼات مقجبات »، «سقرة يس»، «سقرة تبارك»، «معاكقفا وفضائؾفا

 .«الحصـ الحصقـ يف صحقح إدطقة وإذكار»، «الؿـجقات الؿبشرات مقجبات الجـة»

 م(-2514تقيف سـة )

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (2)

https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/20_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/1938
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A2%D8%AE%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1435_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2014
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ِف٘ف

َّ
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َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ٓ  :وقال إزدي ،ٓ يعرف -بـ الصامتة داود بـ إبراهقؿ طـ طباد»: «قزانالؿ»

 -«يصح حديثف

 -هذه طـفؿ ولعؾ روايتف ،ضعقػ يف غقر الشامققـ :إسؿاطقؾ بـ طقاش :ةالثاكق

 -«كتبف وساء حػظف إٓ أكف ذهبت :صدوق» :قال الحافظ :أبق التؼك هذا :ةالثالث

 -ةلؿ أجد لف ترجؿ :طؾل بـ الحسـ بـ معروف :ةالرابع

 إكؿا هق بؾػظ:ة طـ أبل أمامة ثؿ إن الؿحػقظ مـ صريؼ أخرى صحقح

رواه الـسائل وابـ السـل  -«إٓ الؿقتة وبقـ دخقل الجـ بقـف ْؾ حُ لؿ يَ  ---»

 -(972) «ةالصحقح» وهق مخرج يف ،وغقرهؿا بسـد صحقح

معاكقفا الؽرسل ة آي»بعـقان ة لؼد أصؾعـل بعض اإلخقان طؾك رسال :تـبقف

د. محؿد ة مراجع ،تحؼقؼ وتعؾقؼ يقسػ البدري ،لؾحافظ السققصل «وفضائؾفا

 «الدر الؿـثقر»أكفؿا كؼالها طـ ة ذكر يف الؿؼدم .دار االطتصام .أحؿد طاشقر

 ،بؾ استػادا مـ باقل التػاسقر ؛وأكفؿا لؿ يتؼقدا بترتقبف وتالقػف ،لؾسققصل

 :بالؽتق «ةخاتؿ» وذكرا يف ،كالطبري وغقره

فؼد ورد يف كتابف بعض  :ومع ذلؽ ---أحد كبار الحػاظ وكالحظ أكـا أمام»

ِعقػَ الروايات  بحال ما ة طؼبـا أسػؾ كؾ صػح(، و!)ما صح  فزدكا طؾقف ،ةالضَّ

 -«--(!)أورده مـ أثار أو إخبار 
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 :ويف هذا الؽالم طؾك اختصاره ما يخالػ القاقع

وٓ  ،«كتقبفؿا»يف ة ثار وإخبار الؿذكقرأهنؿا لؿ يبقـا حال أكثر أ :أواًل 

وجؾ  ،كؿا يدل طؾك ذلؽ بعض تعؾقؼفؿا ،لجفؾفؿا هبذا العؾؿ :أهؾ لذلؽ هؿا

والؼؾقؾ الذي بقـقا حالف إكؿا هق الـؼؾ طـ بعض  ،هق التخريج ما فعال إكؿا

طـ  اكتػقا بتخريجفا كؼاًل ة وهـاك أكثر مـ ستقـ رواي -وغقره الحػاظ كابـ كثقر

وفقفا بعض الؿقضقطات مثؾ  ،والضعػة حالفا مـ الصح لؿ يبقـا(، و!)ر الغق

فقف طؾك كسؼ ة القارد ،وحديث طؾل ،وحديث أكس ،حديث الحسـ بـ طؾل

ِعقػَ »يف  طـدية وهل مخرج ،ةثالثتفا مقضقط ،(42)صواحد  بإرقام  «ةالضَّ

 !(6175 ،6174 ،5135) :ةالتالق

لرتويج  !كذب صراح مع إسػ :«فزدكا طؾقف ما صح» :ققلفؿا :اثاكقً 

 !ا بشلء جديد فاققا بف الحافظ السققصلولققهؿا الؼراء أهنؿا أتقَ  ،«الؽتقب»

 االؽرسل أيًض ة كحديث أبل مقسك يف فضؾ آي :اما هق مقضقع أيًض  فػقؿا زادا

امـؽر » :فقفا طـ الحافظ ابـ كثقر أكف قال وكؼال ،(44)ص ة فليـ الصح !«جدًّ

ِعقػَ »خرج يف م وهق ؟!ةالؿدطا  -(3951) اأيًض  «ةالضَّ

رواه ابـ حبان » :ةوأسقأ مـ ذلؽ أكفؿا قاال يف تخريج حديث الترجؿ

 -«---ابـ حبان طؾك شرط الشقخقـة ورواي ،والدارقطـل والطرباين

فنن  !حتك يف كؼؾ التخريج ،وهذا مؿا يدل طؾك جفؾفؿا البالغ لفذا العؾؿ
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بالسـد أخر الصحقح كؿا تؼدم  ارً إكؿا أخرجقا الحديث مختص الؿذكقريـ

 «طؾك شرط الشقخقـ» :ابـ حبانة مع أن ققلف يف رواي -ذكره قبقؾ هذا التـبقف

لؿ  ,ابـ حبان :أطـل,مع العؾؿ بلكف  ،البخاري فؼط فنكؿا هق طؾك شرط :خطل

واهلل  -(972) «ةالصحقح»كؿا كـت كبفت طؾقف هـاك يف  :«صحقحف» يروه يف

 -الؿستعان

طـ  ٓبـ السـل والديؾؿل «الجامع الؽبقر»طزاه السققصل يف  والحديث

 -اكتفك !ولؾحؽقؿ طـ زيد الؿروزي معضاًل  ،وسؽت طـف كعادتف ،ةأبل أمام

 

* * *
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  اىيػ٘ف اىيػ٘ف نب إةصاًْ٘ آل ـتس اىؼ٘ذ ـتس

 (1)-غفص اهلل ىّ-

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  تعؾقؼف  طـد (682.ص12ج) «ةالضَّ

 -«صؾك يف فضاء لقس بقـ يديف شلء: »(5814) ك حديثطؾ

 «الؿصـػ»يف ة وابـ أبل شقب ،(1.224)أخرجف أحؿد  -ضعقػ

مـ صريؼ أبل  (2.273) «ســف»والبقفؼل يف  ،(2651)وأبق يعؾك  ،(1.278)

طـ يحقك الجزار طـ ابـ ة الحؽؿ بـ طتقب طـة طـ الحجاج بـ أرصاة معاوي

 -فذكره ---كصؾ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل :ڤطباس 

رواه » :(4.63) «الؿجؿع»قال الفقثؿل يف  :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

 -«وفقف ضعػ ،ةوفقف الحجاج بـ أرصا ،أحؿد وأبق يعؾك

 (12.149.12728) «الؽبقر»أخرجف يف  ،اوفاتف أكف رواه الطرباين أيًض 

 -مـ صريؼ أبل شفاب طـ الحجاج بف
                                           

م( طبد الؾطقػ بـ إبراهقؿ بـ طبد الؾطقػ: فؼقف  1967 , 1897هـ =  1386 , 1315)(1)

معفد الدطقة ثؿ كان الؿديـ العالؿ حـبؾل كجدي مـ أهؾ الرياض مقلًدا ووفاة- تقلك هبا إدارة 

يف جامعة الرياض « خ ,الرد طؾك فتك البطحاء »لؾؿعاهد والؽؾقات يف البالد السعقدية- لف 

 -(4.58« )إطالم»لفا مؼدمة كثرية- اكظر: « مـظقمة يف العؼائد»(، 9م. 368)
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 -«وق كثقر الخطل والتدلقسصد» :«التؼريب»قال الحافظ يف  :ةوابـ أرصا

 فؼال الطقالسل :لؽـف خالػف يف إسـاده ومتـف ،بـ الحجاجة وقد تابعف شعب

يحقك بـ الجزار طـ صفقب  طـ الحؽؿ طـة حدثـا شعب :(2762) «مسـده»يف 

أكف كان طؾك  طـ ابـ طباس: ,ةرجؾ مـ أهؾ البصر :قال ؟مـ صفقب :قؾت,

يصؾل، فؾؿ  وهق ملسو هيلع هللا ىلص يدي الـبل فؿر بقـ ،حؿار هق وغالم مـ بـل هاشؿ

 -«يـصرف لذلؽ

وهق مخرج يف  ،ومـ هذا القجف أخرجف أحؿد والـسائل والطحاوي

فقف ة وأن لشعب ،وبقـت هـاك أكف صحقح اإلسـاد ،(715) «أبل داود صحقح»

 ---طـ يحقك الجزار قال: قال ابـ طباسة يرويف طـ طؿرو بـ مر آخر اشقخً 

 :وأزيد هـا فلققل ، إسـادهيف افذكره كحقه لؿ يذكر صفقبً 

ومـ صريؼف أبق  ،(1.288.92) «حديثف»وهؽذا رواه طؾل بـ الجعد يف 

 :ةقال رجؾ لشعب» :إٓ أكف زاد يف آخره :(4.311.2423) «مسـده» يعؾك يف

 -«ةلشعب» :ولؿ يذكر فقف أبق يعؾك -«ٓ :قال ؟ةكان بقـ يديف طـز

 لتػرد ابـ الجعد :ةؾ هل شاذب :كظرة طـ شعبة ويف ثبقت هذه الزياد :قؾت

 -ةطـ شعب اار إلقفا آكػً شهبا دون الطرق الؿ

بؾ  :ابنسـاده الصحقح الؿذكقر آكػً ة سؾقؿان بـ حرب طـ شعبة رواي :ومثؾفا

أخربكا  :(163 .314 .1) «حديثف»كذلؽ طؾل بـ الجعد كػسف يف مؽان آخر مـ  رواه

 ًٓ  -ةدون الزياد :بذكر صفقب فقف بف- مقصق
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ما رواه مـصقر بـ الؿعتؿر طـ الحؽؿ طـ يحقك ة ؾ هذه الزيادولعؾ أص

 :فذكر الحديث بؾػظ ---,وهق صفقب الؿتؼدم,الصفباء  بـ الجزار طـ أبل

 -«يصؾل بالـاس يف أرض خالء»

وهق مخرج  ،وغقرهؿا ،«صحقحقفؿا»وابـ حبان يف ة أخرجف ابـ خزيؿ

ة قس فقف كػل السرتول ،ولقس طـده هذا الؾػظ ،اأيًض  «صحقح أبل داود» يف

البخاري ة ففق مثؾ رواي ،وإكؿا فقف كػل البـقان والجدران ،كؿا هق ضاهرة والعـز

 -بقان ما فقفا ,إن شاء اهلل, اويليت قريبً  -«جدار يصؾل بؿـك إلك غقر» :بؾػظ

ضاهر  كؿا هق ،ةأن ذلؽ يعـل أكف صؾك إلك غقر سرتة فتقهؿ بعض الروا

 ،بف يف بعض الطرق اوقد روى مصرًح  ،اولقس صريحً  ،ةحديث الرتجؿ

 ولف شاهد بنسـاد» :ةأن البقفؼل طؼب الحديث حديث الرتجؿ اوالعجقب حؼًّ 

 -«وسقرد بعد هذا إن شاء اهلل تعالك ،أصح مـ هذا طـ الػضؾ بـ طباس

اهلل بـ  مـ صريؼ أبل داود بسـده طـ طباس بـ طبقد (2.278)ثؿ رواه 

ة وحؿار ،ةبقـ يديف سرت يف صحراء لقسفصؾك » :طباس طـ الػضؾ كحقه بؾػظ

 -«فؿا بالك ذلؽ ،تعبثان بقـ يديفة لـا وكؾقب

 يف كؿا قال ابـ حزم :هذا لؿ يؾؼ طؿف الػضؾ اووجف التعجب أن طباًس 

 -(114) «ضعقػ أبل داود» خرجتف يف :ولذلؽ ،وافؼف الحافظ(، و4.13) «الؿحؾك»

العباس ة اللف بجفالطؾك إط (2.461) «ةشرح السـ»واقتصر الؿعؾؼ طؾك 

 !وهق تؼصقر ضاهر ،فؼط
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ة تخريجف أحاديث بداي»وأطجب مـ ذلؽ أن الشقخ أحؿد الغؿاري يف 

ًٓ  (2.393) «الؿجتفد  ولقس ،اوطزاه ٕحؿد والـسائل ثاكقً  ،سؽت طـف أو

وقد روي أكف » :ابـ رشد بؼقلف وهق الذي أورده ،طـدهؿا مقضع الشاهد مـف

 !«ةصؾك لغقر سرت

ذلؽ الؿحؼؼان الؾذان أشرفا طؾك تخريج الؽتاب ببقان  ؾكوشايعف ط

 !طزاها الغؿاري إلقفا أماكـ إحاديث يف الؿصادر التل

الؾطقػ بـ إبراهقؿ أقرب إلك الصقاب يف تخريجف  ولؼد كان الشقخ طبد

ولؽـف  ؛ألبل داود وحده (88ص)فنكف طزاه فقف  ؛«صريؼ الرشد» :يف كتابف إياه

والطحاوي يف  ،«مصـػف»الرزاق يف  وكذا طبد ،ـسائل كحقهولؾ» :أخطل يف ققلف

 !«وٓ يخؾق سـده مـ مؼال ،«معاين أثار»

ولؽـ  :صفقب كؿا تؼدمة الـسائل إسـادها صحقح مـ رواية رواي :قؾت

ٓ  :«كحقه» :فؼقلف ،الطحاوية وكذلؽ رواي، لقس فقفا مقضع الشاهد كؿا تؼدم

 -ولقس يف الؾػظ ،الؿحدثقـ: مثؾف يف الؿعـكٕكف يعـل يف اصطالح  ،ايػقده شقئً 

لؽـ  :الرزاق، فػقفا مقضع الشاهد طبدة وأما رواي ،وهق لقس مثؾف يف الؿعـك

 طؾك اكؼطاع! افزاد اكؼطاطً  ،لقس فقفا طباس بـ طبقد اهلل

 اأن مجاهدً  :الؽريؿ أخربين طبد :ما رواه ابـ جريج قال :الباب ومـ أحاديث

فؿرركا بقـ يدي  ،جئت أكا والػضؾ طؾك أتان» :قال أخربه طـ ابـ طباس

 «-لقس شلء يسرته يحقل بقــا وبقـف ،ةوهق يصؾل الؿؽتقبة بعرف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
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 يفة وابـ خزيؿ ،(2.28.2357) «الؿصـػ»رزاق يف ال طبد أخرجف

أن يحتج بعبد  غقر جائز» :ضعػف بؼقلف(، و839 , 2.25.838) «صحقحف»

 -«اهلل ي طـ طبقد اهلل بـ طبدالؽريؿ طـ مجاهد طؾك الزهر

كؿا يف حديث  :الؿحػقظ أن الؿرور الؿذكقر كان يف مـك يشقر إلك أن

ة الؽريؿ قد تؽؾؿ أهؾ الؿعرف ٕن طبد» :قال ثؿ ،الزهري أيت إن شاء اهلل

 -«آحتجاج بخربه بالحديث يف

ا فنكف هق الذي تؽؾؿق ،ةالؽريؿ بـ أبل الؿخارق أبق أمق طبد يشقر إلك أكف

 -«مرتوك» :بؾ أجؿعقا طؾك ضعػف، حتك قال الـسائل والدارقطـل :فقف

كؿا قال الحافظ  ،متؼـة فنكف ثؼ :ؽريؿ بـ مالؽ الجزريال طبد ولقس هق

 «ةصحقح ابـ خزيؿ»وكلن الدكتقر إطظؿل يف تعؾقؼف طؾك  ،«التؼريب» يف

 -«(63 :2) «مجؿع الزوائد»اكظر  -إسـاده صحقح» :فنكف قال :ذهب إلك أكف هق

أبل يعؾك يف آخر حديث يحقك ة إلك زياد «الؿجؿع»إلك ة ويشقر باإلحال

 -«ٓ :قال ؟ةأكان بقـ يديف طـز :فؼال رجؾ» :الجزار الؿتؼدم

 -ٓ تصحة شاذ وقد طرفت أهنا

 

* * *
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  اىصخٍَ آل ةعام اهلل نب ـتس اىؼ٘ذ ـتس

 (1)-غفص اهلل ىّ-

عِ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (682.ص12ج) «ةقػَ الضَّ

 -«صؾك يف فضاء لقس بقـ يديف شلء: »(5814) طؾك حديث

 «الؿصـػ»يف ة وابـ أبل شقب ،(1.224)أخرجف أحؿد  -ضعقػ

مـ صريؼ أبل  (2.273) «ســف»والبقفؼل يف  ،(2651)وأبق يعؾك  ،(1.278)

ابـ  طـ يحقك الجزار طـة الحؽؿ بـ طتقب طـة طـ الحجاج بـ أرصاة معاوي

 -فذكره ---صؾك ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل :ڤطباس 

رواه » :(4.63) «الؿجؿع»قال الفقثؿل يف  :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

                                           

حؿد بـ إبراهقؿ أبق طبد الرحؿـ طبد اهلل بـ طبد الرحؿـ بـ صالح بـ حؿد بـ محؿد بـ  (1)

مجؿقطة »لػاتف: ممهـ(، مـ 1346طام ) طـقزة مديـة البسام التؿقؿل، ولد يف بؾدة أسرتف

تقسقر العالم شرح طؿدة »، «محاضرات وبحقث ألؼاها يف مقاسؿ رابطة العالؿ اإلسالمل

طؾؿاء »، «تؼـقـ الشريعة أضراره ومػاسده»، «خالصة الؽالم طؾك طؿدة إحؽام» ،«إحؽام

آختقارات الجؾقؾة يف الؿسائؾ »، «الؼقل الجؾل يف زكاة الحؾل»، «كجد خالل ثؿاكقة قرون

تقضقح إحؽام يف شرح بؾقغ »، «إلسالمل كػقؾ بتحؼقؼ الؿصالحالديـ ا»، «الخالفقة

تقسقر العالم شرح »اكظر: كتابف  -هـ 1423 ذو الؼعدة 27 تقيف يقم الخؿقس الؿقافؼ«- الؿرام

 صبعة دار الؿغـل-« طؿدة إحؽام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%86%D9%8A%D8%B2%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%AD_%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B0%D9%88_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1423_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1423_%D9%87%D9%80
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ْ
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 -«وفقف ضعػ ،ةوفقف الحجاج بـ أرصا ،أحؿد وأبق يعؾك

 (12.149.12728) «الؽبقر»أخرجف يف  ،اوفاتف أكف رواه الطرباين أيًض 

 -أبل شفاب طـ الحجاج بف مـ صريؼ

 -«صدوق كثقر الخطل والتدلقس» :«التؼريب»قال الحافظ يف  :ةوابـ أرصا

 فؼال الطقالسل :لؽـف خالػف يف إسـاده ومتـف، بـ الحجاجة وقد تابعف شعب

يحقك بـ الجزار طـ صفقب  طـ الحؽؿ طـة حدثـا شعب :(2762) «مسـده»يف 

أكف كان طؾك  طـ ابـ طباس: ,ةالبصر رجؾ مـ أهؾ :قال ؟مـ صفقب :قؾت,

يصؾل، فؾؿ  وهق ملسو هيلع هللا ىلص فؿر بقـ يدي الـبل ،هق وغالم مـ بـل هاشؿ حؿار

 -«يـصرف لذلؽ

وهق مخرج يف  ،ومـ هذا القجف أخرجف أحؿد والـسائل والطحاوي

فقف ة وأن لشعب ،وبقـت هـاك أكف صحقح اإلسـاد ،(715) «أبل داود صحقح»

 ---طـ يحقك الجزار قال: قال ابـ طباسة يرويف طـ طؿرو بـ مر آخر اشقخً 

 :وأزيد هـا فلققل ،يف إسـاده افذكره كحقه لؿ يذكر صفقبً 

ومـ صريؼف أبق  ،(1.288.92) «حديثف»وهؽذا رواه طؾل بـ الجعد يف 

 :ةقال رجؾ لشعب» :إٓ أكف زاد يف آخره :(4.311.2423) «مسـده» يعؾك يف

 -«ةلشعب» :ولؿ يذكر فقف أبق يعؾك -«ٓ :قال ؟ةكان بقـ يديف طـز

 لتػرد ابـ الجعد :ةبؾ هل شاذ :كظرة طـ شعبة بقت هذه الزيادويف ث :قؾت
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 -ةطـ شعب اار إلقفا آكػً شهبا دون الطرق الؿ

 :ابنسـاده الصحقح الؿذكقر آكػً ة سؾقؿان بـ حرب طـ شعبة رواي :ومثؾفا

 :(1.314.163) «حديثف»كذلؽ طؾل بـ الجعد كػسف يف مؽان آخر مـ  بؾ رواه

 ًٓ  -ةدون الزياد :صفقب فقفبذكر  أخربكا بف- مقصق

ما رواه مـصقر بـ الؿعتؿر طـ الحؽؿ طـ يحقك ة ولعؾ أصؾ هذه الزياد

 :فذكر الحديث بؾػظ ---,وهق صفقب الؿتؼدم,الصفباء  بـ الجزار طـ أبل

 -«يصؾل بالـاس يف أرض خالء»

وهق مخرج  ،وغقرهؿا ،«صحقحقفؿا»وابـ حبان يف ة أخرجف ابـ خزيؿ

ة ولقس فقف كػل السرت ،ولقس طـده هذا الؾػظ ،اأيًض  «صحقح أبل داود» يف

البخاري ة ففق مثؾ رواي ،وإكؿا فقف كػل البـقان والجدران ،كؿا هق ضاهرة والعـز

 -بقان ما فقفا ,إن شاء اهلل, اويليت قريبً  -«يصؾل بؿـك إلك غقرجدار» :بؾػظ

ر ضاه كؿا هق ،ةأن ذلؽ يعـل أكف صؾك إلك غقر سرتة فتقهؿ بعض الروا

 ،بف يف بعض الطرق اوقد روى مصرًح  ،اولقس صريحً  ،ةحديث الرتجؿ

 ولف شاهد بنسـاد» :ةأن البقفؼل طؼب الحديث حديث الرتجؿ اوالعجقب حؼًّ 

 -«وسقرد بعد هذا إن شاء اهلل تعالك ،أصح مـ هذا طـ الػضؾ بـ طباس

اهلل بـ  مـ صريؼ أبل داود بسـده طـ طباس بـ طبقد (2.278)ثؿ رواه 

ة وحؿار ،ةبقـ يديف سرت فصؾك يف صحراء لقس» :اس طـ الػضؾ كحقه بؾػظطب

 -«فؿا بالك ذلؽ ،تعبثان بقـ يديفة لـا وكؾقب
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 يف كؿا قال ابـ حزم :هذا لؿ يؾؼ طؿف الػضؾ اووجف التعجب أن طباًس 

 -(114) «ضعقػ أبل داود» ولذلؽ خرجتف يف ،وافؼف الحافظ(، و4.13) «الؿحؾك»

العباس ة طؾك إطاللف بجفال (2.461) «ةشرح السـ»ك واقتصر الؿعؾؼ طؾ

 !وهق تؼصقر ضاهر ،فؼط

ة تخريجف أحاديث بداي»وأطجب مـ ذلؽ أن الشقخ أحؿد الغؿاري يف 

ًٓ  سؽت طـف (2.393) «الؿجتفد ولقس  ،اوطزاه ٕحؿد والـسائل ثاكقً  ،أو

أكف وقد روي » :ابـ رشد بؼقلف وهق الذي أورده ،طـدهؿا مقضع الشاهد مـف

 !«ةصؾك لغقر سرت

ذلؽ الؿحؼؼان الؾذان أشرفا طؾك تخريج الؽتاب ببقان  وشايعف طؾك

 !طزاها الغؿاري إلقفا أماكـ إحاديث يف الؿصادر التل

الؾطقػ بـ إبراهقؿ أقرب إلك الصقاب يف تخريجف  ولؼد كان الشقخ طبد

ولؽـف  :دهٕبل داود وح (88ص)فنكف طزاه فقف  :«صريؼ الرشد» :يف كتابف إياه

والطحاوي يف  ،«مصـػف»الرزاق يف  وكذا طبد ،ولؾـسائل كحقه» :أخطل يف ققلف

 !«وٓ يخؾق سـده مـ مؼال ،«معاين أثار»

ولؽـ  :صفقب كؿا تؼدمة الـسائل إسـادها صحقح مـ رواية رواي :قؾت

ٓ  :«كحقه» :فؼقلف ،الطحاوية وكذلؽ رواي، لقس فقفا مقضع الشاهد كؿا تؼدم

 -ولقس يف الؾػظ ،ٕكف يعـل يف اصطالح الؿحدثقـ: مثؾف يف الؿعـك ،اشقئً  يػقده

لؽـ  :الرزاق، فػقفا مقضع الشاهد طبدة وأما رواي ،وهق لقس مثؾف يف الؿعـك
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 طؾك اكؼطاع! افزاد اكؼطاطً  ،لقس فقفا طباس بـ طبقد اهلل

 اجاهدً أن م :الؽريؿ أخربين طبد :ما رواه ابـ جريج قال :الباب ومـ أحاديث

فؿرركا بقـ يدي  ،جئت أكا والػضؾ طؾك أتان» :قال أخربه طـ ابـ طباس

 «-لقس شلء يسرته يحقل بقــا وبقـف ،ةوهق يصؾل الؿؽتقبة بعرف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 يفة وابـ خزيؿ ،(2.28.2357) «الؿصـػ»رزاق يف ال طبد أخرجف

بد أن يحتج بع غقر جائز» :ضعػف بؼقلف(، و839 , 2.25.838) «صحقحف»

 -«اهلل الؽريؿ طـ مجاهد طؾك الزهري طـ طبقد اهلل بـ طبد

كؿا يف حديث  :الؿحػقظ أن الؿرور الؿذكقر كان يف مـك يشقر إلك أن

ة الؽريؿ قد تؽؾؿ أهؾ الؿعرف ٕن طبد» :قال ثؿ ،الزهري أيت إن شاء اهلل

 -«آحتجاج بخربه بالحديث يف

فنكف هق الذي تؽؾؿقا  ،ةأبق أمقالؽريؿ بـ أبل الؿخارق  طبد يشقر إلك أكف

 -«مرتوك» :بؾ أجؿعقا طؾك ضعػف، حتك قال الـسائل والدارقطـل :فقف

كؿا قال الحافظ  ،متؼـة فنكف ثؼ :ؽريؿ بـ مالؽ الجزريال طبد ولقس هق

 «ةصحقح ابـ خزيؿ»وكلن الدكتقر إطظؿل يف تعؾقؼف طؾك  ،«التؼريب» يف

 -«(63 :2) «مجؿع الزوائد»اكظر  -صحقح إسـاده» :فنكف قال :ذهب إلك أكف هق

أبل يعؾك يف آخر حديث يحقك ة إلك زياد «الؿجؿع»إلك ة ويشقر باإلحال

 -«ٓ :قال ؟ةأكان بقـ يديف طـز :فؼال رجؾ» :الجزار الؿتؼدم
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 -ٓ تصحة شاذ وقد طرفت أهنا

الؽريؿ هذا مـ الظاهر أكف يرى أكف  والؿؼصقد أن تصحقحف لحديث طبد

والـبل » :البزار بؾػظة فنكف ذكره برواي :ولعؾف تبع يف ذلؽ الحافظ ،ةثؼال الجزري

 -«لقس لشلء يسرتهة يصؾل الؿؽتقب

 :طـدهة والؼاطد ،(571 ،1.171)« الػتح»يف مقضعقـ مـ  وسؽت طـف

الؽريؿ هذا لؿ يـسب  ٕن طبد :وهذا محتؿؾ ،سؽت طـف فقف ففق حسـ أن ما

ويحتؿؾ أكف ابـ أبل  ،ةهق ابـ مالؽ الثؼو ،أكف الجزري فقحتؿؾ ،طـد مخرجقف

مـفؿا  أن كالًّ ة ومـ آتػاقات الغريب ،ضعقػ وهق ،البصرية الؿخارق أبق أمق

وطـ كؾ مـفؿا ابـ جريج، ولقس مـ السفؾ الجزم بلكف  ،روى طـ مجاهد

وقال  ،«الؿقزان»يف  الذهبلة وقد أشار إلك هذه الحؼقؼ ،هذهة أحدهؿا والحال

وقد شارك الجزري يف بعض  ،ضعقػ» :ةيف أبل أمق «تؼريبال»الحافظ يف 

 -«ففؿ لف التبس بف طؾك مـ ٓ فربؿا ،الؿشايخ

 :وذلؽ لسببقـ ،طـدي أكف هذا الضعقػ وإرجح

 -لبادر ابـ جريج إلك التصريح بـسبتفة أكف لق كان الثؼ األول:

وهذا » :ؽ بؼقلفثؿ أكد ذل ،كؿا تؼدم كؼؾف طـف :جزم بلكف هقة أن ابـ خزيؿ الثاين:

أكف قد  ملسو هيلع هللا ىلص ابـ طباس قد ثبت طـ الـبل الؽريؿ طـ مجاهد طـ الػعؾ الذي ذكره طبد

ك صؾ   اإذَ » :قال ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبلة سفؾ ـب أبل حثؿ زجر طـ مثؾ هذا الػعؾ يف خرب

 -«فطؾقف صالتَ  ع الشقطانُ ؼطَ ال يَ  ؛مـفا نُ دْ ولقَ  ،ةٍ ترَ إلك ُس  ؾِّ َص قُ فؾْ  ،كؿأحُد 
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يؿر مـ  ،فجعؾ يصؾل إلقفا ،ةركز طـز ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبلة جحقػ أبل ويف خرب

إذا » :ملسو هيلع هللا ىلص ويف خرب أبل سعقد الخدري طـ الـبل -والحؿارة ورائفا الؽؾب والؿرأ

قال  :ويف خرب ابـ طؿر -«مـفا نُ ْد ولقَ  ،ةترَ إلك ُس  صؾِّ فؾقُ  ؛كؿك أحُد صؾ  

 -«ةترصؾقا إال إلك ُس ال تُ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

فؽقػ يػعؾ ما زجر  ،ةؿصؾل إٓ إلك سرتأن يصؾل ال ملسو هيلع هللا ىلص وقد زجر الـبل

 -«؟!طـف

 ،853 ،855 ،798)طـده ة وهل مخرج ،ةكؾفا صحقح وهذه إحاديث

 «صحقح أبل داود»طـدي يف ة ومخرج ،«الصحقحقـ»وبعضفا يف  ،(825 ،815

ة العؿؾ هبا لؿثؾ حديث أبل أمق فال يجقز إهدار ،(694 ،692 ،689 , 688)

 -وغقره مؿا تؼدم

 :اهلل بـ طباس قال فؿا ققلؽؿ يف حديث طبد :إذا كان إمر كؿا ذكرت :فنن ققؾ

يصؾل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ورسقل ،كاهزت آحتالم وأكا يقمئذ قد ،طؾك حؿاٍر أتان اأقبؾت راكبً »

تان  ،فـزلت ،بالـاس بؿـك إلك غقر جدار، فؿررت بقـ يدي بعض الصػ وأرسؾت ٕا

 ؟«ذلؽ طؾل أحدٌ  فؾؿ يـؽر ،ودخؾت يف الصػ ،ترتع

( مـ صرق طـ مالؽ 861 ،493 ،76) «صحقحف»أخرجف البخاري يف 

 -طـ ابـ طباسة اهلل بـ طتب طـ ابـ شفاب طـ طبقد اهلل بـ طبد

 :وجفقـ والجقاب مـ

إلك ة كؿا تؼدمت اإلشار :امطؾؼً ة يف كػل السرت اأكف لقس صريحً  األول:
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ا ولذلؽ لؿَّ  ،ةبخاص الجدارة وإكؿا هق يـػل سرت ،يف أول هذا التخريج ذلؽ

إلك غقر » :ققل ابـ طباس» :طـ اإلمام الشافعل ققلف (2.273)روى البقفؼل 

 -«ةإلك غقر سرت ,أطؾؿ واهلل,يعـل  «جدار

 ،ةٓ يؾزم مـ طدم الجدار طدم السرت :قؾت» :ابـ التركؿاين بؼقلف فتعؼبف

 -«ةمالؽ طؾك أكف صؾك إلك غقر سرتة رواي وٓ أدري ما وجف الدلقؾ يف

ة باب سرت» :فنكف ترجؿ لؾحديث بؼقلف :ويميده صـقع البخاري :قؾت

 -«مـ خؾػفة اإلمام سرت

ووجف الحافظ  ،ةأن اإلمام البخاري لؿ يػفؿ مـ الحديث كػل السرت ففذا يعـل

حؿؾ إمر يف ذلؽ طؾك الؿللقف الؿعروف  وكلن البخاري :(572, 1.571)بؼقلف 

د ذلؽ بحديثل اـب ثؿ أيَّ  -أمامفة ٓ والعـزيصؾل يف الػضاء إ أكف كان ٓ ملسو هيلع هللا ىلص مـ طادتف

وهق ققلف بعد ذكر  ،ةابـ طؿر ما يدل طؾك الؿداوم ويف حديث -ةطؿر وأبل جحقػ

يف كالمف  «شرح مسؾؿ»وقد تبعف الـقوي فؼال يف  ،«وكان يػعؾ ذلؽ يف السػر» :ةالحرب

ـ خؾػفة اإلمام سرتة أن سرت فقف» :طؾك فقائد هذا الحديث  -«ؾؿواهلل أط -لؿ

قد  :«إلك غقر جدار» :هذا الحديث أن ققل ابـ طباس يف :والقجف اآلخر

 وها أكا ،فؿـفؿ مـ ذكره طـف، ومـفؿ مـ لؿ يذكره ،طـ مالؽ فقفة اختؾػ الروا

 أذكر أسؿاءهؿ:

 :الذيـ ذكروه :أواًل 

 -(76) «البخاري» -بـ أبل أويس إسؿاطقؾ , 1
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 -(493) «البخاري» -اهلل بـ يقسػ طبد , 2

كؿا  :لؿ يذكره طـف وبعضفؿ ،(861) «البخاري» -ةاهلل بـ مسؾؿ طبد , 3

 -إن شاء اهلل تعالك اسقليت قريبً 

وهذا فقؿا  ،(3.41.2) «مسـده»السراج يف  -اهلل بـ طبد مطرف , 4

اهلل بـ مطرف  لؿ يظفر فقفا ما بقـ طبدة الؿصقرة الـسخ فنن :يغؾب طؾك الظـ

 -اهلل وطبقد اهلل بـ طبد

 -بؽقر بـا , 5

 :الذيـ لؿ يذكروه :اثاكقً 

 ،(2.57)وطـف مسؾؿ  ،(1.171) «مقصل مالؽ»يف  -بـ يحقك يحقك , 1

 -(2.277)والبقفؼل 

وكذا الـسائل يف  ،(1.114) «ةالؿدوك»يف  -ابـ الؼاسؿ طـف , 2

 -(5.59) «إشرافة تحػ»كؿا يف  :«الؽربى»

 -(4412) «البخاري» -ةيحقك بـ قزط , 3

)رقؿ « صحقح أبل داود»اهلل بـ مسؾؿة- أبق داود  : طبدالؼعـبل ,4

 (-2.277(، والبقفؼل )759

 يفة وابـ خزيؿ ،(2.65) «صحقحف»يف ة أبق طقاك -ابـ وهب , 5

 -(1.266) «شرح معاين أثار»والطحاوي يف  ،(834) «صحقحف»
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 -(1.342) وأحؿد ,اأيًض ,ة ابـ خزيؿ -الرحؿـ بـ مفدي طبد , 6

 والبغقي ،(اإلحسان ,4.55.2386)ابـ حبان  -بل بؽرأحؿد بـ أ , 7

 -(2.249) «ةشرح السـ»يف 

 اوأجؾ قدرً  اأكثر طددً ة فلكت ترى أن همٓء الذيـ لؿ يذكروا تؾؽ الزياد :قؾت

ة وبرواي ،باإلمام مالؽ أن فقفؿ مـ هق ألصؼة وبخاص ،مـ أولئؽ الذيـ ذكروها

وطبد  ،وطبد اهلل بـ وهب ،,سابقريوهق الـق,مثؾ يحقك بـ يحقك  :أشفر «الؿقصل»

ـ بـ مفدي  -فقفا كؿا تؼدم الؼعـبل طؾك الخالف طؾقفة وطبد اهلل بـ مسؾؿ ،الرحؿ

هق مؿا  ,طؾك إقؾ,أو  ،الذي يؾؼل يف الـػس أن روايتفؿ أصح إمر

كؿا أن اتػاق أولئؽ  ،طـ مالؽة لؿ يحػظقا تؾؽ الزياد يبعد الؼقل بجقاز أهنؿ

 -بجقاز خطئفؿ طؾك مالؽ فقفا ,أيًضا, الؼقل يتفا طـف يبعدطؾك رواة الثالث

 ،ةهق كػسف كان يذكرها تار $ اإن مالؽً  :إلك الصقاب أن يؼال فاألقرب

وكلن البقفؼل  -سؿعقا مـف فحػظ كؾ مـ همٓء وهمٓء ما ،اوٓ يذكرها أحقاكً 

وهذه » :لفبؼقة ابـ بؽقر التل فقفا هذه الزيادة طؼب رواية أشار إلك هذه الحؼقؼ

ورواه  ،(كتاب الؿـاسؽ)الحديث يف  يف هذا $ذكرها مالؽ بـ أكس ة الؾػظ

طـف يف الؼديؿ كؿا  $ ورواه الشافعل ،ةدون هذه الؾػظ (ةكتاب الصال)يف 

 (-ةالصال)ويف الجديد كؿا رواه يف  ،(الؿـاسؽ)رواه يف 

 واهلل  ،هذا الذي ذكره البقفؼل (مـاسؽ الؿقصل)يف  ولؿ أر :قؾت

 -أطؾؿ
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يف مذهبف ة اإلمام الشافعل لؾحديث دون الزيادة يف رواي ولعؾ ،هذا

وسقاء ثبت  ،كان يرويف كذلؽ يف آخر أمره امالؽً  الجديد ما يشقر إلك أن اإلمام

اإلمام مالؽ يف العؾؿ ة بؿـزل ففق الراجح طـدي والالئؼ ،هذا أو لؿ يثبت

الحديث دون ة رواي ف طؾكالحػاظ لة جؿع مـ الثؼات وإئؿة لؿتابع :والحػظ

 مع التخريج: ،وٓ بلس مـ ذكر أسؿاء الذيـ وقػت طؾقف مـفؿ ،ةالزياد

البخاري  -(اهلل بـ مسؾؿ واسؿف محؿد بـ طبد)ابـ شفاب  ابـ أخل , 1

 -(3.241) «مسـده»والسراج يف  ،(1.264)وأحؿد  ،(1857)

اري والبخ ،(2.65)ة وأبق طقاك ،(2.57)مسؾؿ  -يقكس بـ يزيد , 2

 -(4412 ،1853) اتعؾقؼً 

 , 759رقؿ )داود  وأبق ،ةوأبق طقاك ،,أيًضا, مسؾؿ -ةسػقان بـ طققـ , 3

وابـ  ،(947) وابـ ماجف ،(1.329)والدارمل  ،(2.64)والـسائل  ،(صحقحف

 ،(66.168) «الؿـتؼك»وابـ الجارود يف  ،(833) «صحقحف»يف ة خزيؿ

وأحؿد  ،(2.276)بقفؼل وال ،(1.266) «شرح الؿعاين»والطحاوي يف 

 وأبق يعؾك ،(285 ،1.278)ة وابـ أبل شقب ،(275)والحؿقدي  ،(1.219)

 -اوالسراج أيًض  ،(4.269.2382)

ومـ صريؼف مسؾؿ  ،(2.29.2359)الرزاق  طبد -بـ راشد معؿر , 4

وصححف  ،إطؾك وطـ طبد ،طـف (1.365)وأحؿد  ،ةوابـ خزيؿة وأبق طقاك

 -(337رقؿ )الرتمذي 
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يجعؾ  مؿا ٓة فاتػاق كؾ همٓء الثؼات طؾك طدم ذكر تؾؽ الزياد :قؾت

 ،ةغقر محػقضة بؾ إن ذلؽ لؿا يرجح بؽؾ تلكقد أهنا شاذ :الـػس تطؿئـ لثبقهتا

 ،فؽقػ وقد اختؾػقا طؾقف فقفا ،طـ مالؽ بذكرهاة ولق فرض اتػاق الروا حتك

 :بلقؾ مـ هذا والشذوذ يثبت ،طؾك طدم ذكرها كؿا سبؼ بقاكف فؽقػ وأكثرهؿ

 -العارفقـ هبذا الػـ الشريػ كؿا ٓ يخػك طؾك العؾؿاء

 كؿسؾؿ وأبل :«الصحقح»أطرض طـفا جؿفقر الؿملػقـ يف  :ولذلؽ

 «صحقحف»أشار يف ة بؾ إن ابـ خزيؿ :وابـ حبان وغقرهؿة وابـ خزيؿة طقاك

ريج تخ كؿا تؼدم كالمف طـد :ةكان يسترت بالحرب ملسو هيلع هللا ىلص بجزمف أكف :ثبقهتا إلك طدم

وكػك أن  ،ةبعد أن ساق الحديث دون زياد ,أيًضا, وقال ،الؽريؿ حديث طبد

 :(2.25)رأى إتان تؿر بقـ يدي الصػقف  ملسو هيلع هللا ىلص يؽقن الـبل

طؾؿ بؿرور الحؿار بقـ يدي بعض مـ  ملسو هيلع هللا ىلص أن الـبل فنن كان يف الخرب»

 ملسو هيلع هللا ىلص إذ الـبل :لؿـ خؾػفة كاكت سرت ملسو هيلع هللا ىلص الـبلة أن تؽقن سرت فجائز :كان خؾػف

 لؿـة ولق كاكت سرتتف ٓ تؽقن سرت ،إذا صؾك بالؿصؾكة ن يسترت بالحربقد كا

ة فحؿؾ العـز ،هبا ملسو هيلع هللا ىلص كاستتار الـبلة ٓحتاج كؾ ملمقم أن يسترت بحرب :خؾػف

كالدال طؾك أن  :خؾػف يسترت هبا دون أن يلمر الؿلمقمقـ بآستتار ملسو هيلع هللا ىلص لؾـبل

 -«لؿـ خؾػفة اإلمام تؽقن سرتة سرت

إلك  ملسو هيلع هللا ىلص مؿا تؼدم أكف ٓ يصح حديث صريح يف صالتف تبقـ :أققل اوختامً 

يف ذلؽ، وطؾك التـزل ففل ة التل طـد البخاري لقست صريحة والزياد ،ةغقر سرت
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 -واهلل أطؾؿ ،«الصحقح»ولذلؽ أطرض طـفا جؿفقر الؿملػقـ يف  ،ٓ تصحة شاذ

البخاري لؾؿتػؼ ة مـ الؿملػقـ حديث ابـ طباس بزياد لؼد طزا كثقر :تـبقف

 ؛ومر طؾقف شراحف ،«األحؽامة طؿد»الغـل الؿؼدسل يف  كالحافظ طبد ؛قفطؾ

الرحؿـ  اهلل بـ طبد والشقخ طبد ،(362- 0/322)كابـ دققؼ العقد والصـعاين 

الؾملم والؿرجان فقؿا »الباقل يف  طبد ومحؿد فماد ،«تقسقر العالم»آل بسام يف 

فؼال يف  (الجد) ةابـ تقؿق وبالغ ،(1/122/080) «اتػؼ طؾقف الشقخان

 !«ةرواه الجؿاط» :«الؿـتؼك»

 

* * *
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  «اىٍلصس اىفيل»اىٍفيق ـىل 

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- خعَ يظ٘س نرسو

 (2)-رخٍّ اهلل تفاىل- اىسنتٔر األـؾٍٖ ذاىؼ٘

 (3)-غفص اهلل ىّ- أظس ظيً٘ خعني «ٌعِس أيب ٗفىل»اىٍفيق ـىل 

ِعقػَ »يف  $ذكرهؿ الشقخ إلباين  طـد  (694,695.ص12ج) «ةالضَّ

 -«كان ٓ يزيد يف الركعتقـ طؾك التشفد: »(5623) طؾك حديثتعؾقؼف 

السالم بـ  مـ صريؼ طبد (1.337) «مسـده»أخرجف أبق يعؾك يف  -مـؽر

 -امرفقطً ة طـ أبل الجقزاء طـ طائشة حرب طـ بديؾ بـ مقسر

 :ولف طؾتان ،إسـاد ضعقػ وهذا :قؾت

 :فنكف ٓ يعرف لف سؿاع مـفا :ةقزاء وطائشآكؼطاع بقـ أبل الج :األولك

                                           

 سبؼ- (1)

محؿد مصطػك إطظؿل، أستاذ الحديث الـبقي الشريػ والؿتخصص فقف، والؿدافع طـ  (2)

الحديث الـبقي وتاريخ  دراسات يف»هـ(، لف مملػات، مـفا: 1355السـة- ولد بالفـد سـة )

 لإلمام مالؽ رواية يحقك بـ « الؿقصل»، وحؼؼ «مـفج الـؼد طـد الؿحدثقـ»، و«تدويـف

 ، كال جائزة الؿؾؽ «صحقح ابـ خزيؿة»ٓبـ ماجف، وشقًئا مـ « الســ»يحقك الؾقثل، و

ة هـ(- تقيف يف الثاين مـ ربقع أخر سـ1455فقصؾ العالؿقة لؾدراسات اإلسالمقة سـة )

 هـ(-1439)

 سبؼ- (3)
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 -الرب وغقره قال ابـ طبد كؿا 

 احافظً ة وهق إن كان ثؼ ،السالم بـ حرب هبذا السقاق تػرد طبد :واألخرى

 -«التؼريب»كؿا يف  :فؾف مـاكقر

فؼال الطقالسل يف  :فنكف قد خقلػ يف متـف :وهذا مـفا يف كؼدي :قؾت

 ,صدوقة بصري ثؼ,رحؿـ بـ بديؾ العؼقؾل ال حدثـا طبد :(1547) «مسـده»

ة يستػتح الصال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل» :قالتة أبقف طـ أبل الجقزاء طـ طائش طـ

 -الحديث «---ركعتقـ التحقات وكان يؼقل يف كؾ» :وفقف ،الحديث «---بالتؽبقر

وابـ  ،ةوأبق طقاك ،أخرجف مسؾؿ -وقد تابعف حسقـ الؿعؾؿ طـ بديؾ بف

ٕبل ة وهق رواي ،«صحاحفؿ»يف  (اإلحسان , 1765)ـ حبان واب ،(699)ة خزيؿ

 -(752) «أبل داود صحقح»و ،(316) «اإلرواء»وهق مخرج يف  ،(4667)يعؾك 

يف  فؼال ،«مسـد أبل يعؾك»خػقت هاتان العؾتان طؾك الؿعؾؼ طؾك  :تـبقف

ة صحقح صال»بـ وقؾده السؼاف فقؿا أسؿاه !«إسـاده صحقح» :«الؿقضعقـ»

 (-197)ص «ملسو هيلع هللا ىلص الـبل

وكذلؽ  ،(1.171.385) «الؿؼصد العؾل»وكذلؽ الؿعؾؼ طؾك 

 «مجؿع الزوائد»فؼال يف  !إٓ أكف اكؼؾب طؾقف اسؿ تابعقف الحافظ الفقثؿل

والظاهر أكف  ،ةأبل الحقيرث طـ طائشة رواه أبق يعؾك مـ رواي» :(2.142)

 -«الصحقح()رجالف رجال ة وبؼق ،ةوهق ثؼ ،خالد بـ الحقيرث

إلك أبل  (أبق الجقزاء)تحرف طؾقف أو طؾك كاتب كسختف ف :قؾت
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كـك »وٓ يف  ،وخالد بـ الحقيرث: لؿ أر مـ كـاه بلبل الحقيرث !الحقيرث

 !ةوٓ أكف روى طـ طائش ،«الدوٓبل

 «الثؼات»وإن ذكره ابـ حبان يف  ،كؿا قال ابـ معقـ :ٓ يعرف ثؿ هق

(4.198)- 

 وكذا الدطاء يف ،يف التشفد ملسو هيلع هللا ىلص بلطؾك الـة الصالة قد ثبت زياد ثؿ إكف

 -«ةالصالة صػ»فراجع  ،ةالجؿؾ

حدثـل طـ تشفد  :حديث ابـ إسحاق قالة الترجؿ وكحق حديث

الرحؿـ بـ إسقد بـ يزيد  ويف آخرها طبدة الصال يف وسط ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

التشفد يف  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل طؾؿـل :قال اهلل بـ مسعقد الـخعل طـ أبقف طـ طبد

طؾؿف  اهلل  حقـ أخربكا أن رسقلاهلل طبد فؽـا كحػظ طـ ،ويف آخرهاة وسط الصال

 :القسرى وركفآخرها طؾك  ويفة فؽان يؼقل إذا جؾس يف وسط الصال :قال ،إياه

هنض حقـ يػرغ  :ةثؿ إن كان يف وسط الصال :قال (فذكر التشفد) ---التحقات هلل»

 -«ثؿ يسؾؿ ، أن يدطقاهلل دطا بعد تشفده بؿا شاء يف آخرها وإن كان ،مـ تشفده

 (1.355.758) «صحقحف»يف ة وابـ خزيؿ ،(1.459)أخرجف أحؿد 

 حدثـل أبل طـ ابـ إسحاق- :قال (وهق ابـ إبراهقؿ بـ سعد)مـ صريؼ يعؼقب 

فلمـ تدلقسف،  ،صرح بف ابـ إسحاق بالتحديث ،وهذا إسـاد حسـ :قؾت

وأما  ،(1)«لصحقحا»حسـف صاحبـا الدكتقر األطظؿل فقؿا طؾؼف طؾك  ؛ولذلؽ

                                           

 ,تحؼقؼ: د- محؿد مصطػك إطظؿل، الؿؽتب اإلسالمل « صحقح ابـ خزيؿة»يعـل:  (1)
= 
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مـ ة ولؽـ يف هذا السقاق كؽار !(196)صة ذاك السؼاف فصححف بؽؾ صػاق

 :وجفقـ

فنكف  :«وركف القسرى كويف آخرها طؾة يف وسط الصال» :ققلف :األول

 ،ةمخالػ لحديث أبل حؿقد الساطدي الصريح يف آفرتاش يف وسط الصال

 -(مختصره , 448)رواه البخاري  -يف آخرها والتقرك

 فؼد :ةبؾ إن ابـ إسحاق كػسف قد اضطرب يف هذه الجؿؾ :ولقس هذا فؼط

إكؿا كان  :«ويف آخرها طؾك وركف القسرى ---» :ققلف» قال ابـ خزيؿف طؼبف:

إطؾك طـ محؿد بـ  طبد كؿا رواه :يجؾسفا يف آخر صالتف ٓ يف وسطفا

 -«وإبراهقؿ بـ سعقد الجقهري طـ يعؼقب بـ إبراهقؿ ،إسحاق

فقؿا ة وهل ضاهر ،(752)إطؾك تؼدمت طـده برقؿ  طبدة رواي :قؾت

 :اهلل بـ مسعقد كؿا كحػظ حروف الؼرآن كـا كحػظف طـ طبد» :فنهنا بؾػظ :ذكر

ثؿ يدطق  ،«---التحقات هلل» :قال :فنذا جؾس طؾك وركف القسرى ،القاو، وإلػ

 -(15.64.9932) «الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  -«لـػسف ويـصرف

 (751) فنهنا طـده :يف ذلؽ طؾك اختصارها الشديدة الجقهري صريحة وايور

 -«كان يجؾس يف آخر صالتف طؾك وركف القسرى ملسو هيلع هللا ىلص اهلل أن رسقل» :بؾػظ

التقرك  أنة البخاري الؿقضحة ؾك روايطإذا حؿؾت ة إخقرة وهذه الرواي

 -بنصالقفاة ففل مـؽر :وإٓ ،استؼام معـاها :يف التشفد الثاين إخقر
                                           

 بقروت- =
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 -«هنض حقـ يػرغ مـ تشفده» :ققلف :واآلخر

ة إياه صقغ ملسو هيلع هللا ىلص مخالػ لؽؾ صرق حديث ابـ مسعقد يف تعؾقؿف :فنكف أواًل 

الؿعجؿ »طـف يف  وقد استؼصك الحافظ الطرباين صرقف أو أكثر صرقف ،التشفد

العاشر  يف الؿجؾد ,لغالب طادتف اخالفً , اخاصًّ  افؼد طؼد لف بابً  :«الؽبقر

 -(9942 , 9883 رقؿ 75 , 48)ص

 هق مخالػ لطريؼ أبل إحقص طـ ابـ مسعقد يف هذا التعؾقؿ :اوثاكقً 

ثؿ لقتخقر مـ الدطاء  ---التحقات هلل» :ركعتقـ فؼقلقا إذا قعدتؿ يف كؾ» :بؾػظ

 «-فؾقدع بف ،أطجبف إلقف

 ،(878) «ةالصحقح»وقد خرجتف يف  ،بسـد صحقح ,أيًضا, ورواه غقره

 -ةالجديدة الطبع «ةالصالة صػ»شاهد ذكرتف يف  ولف

ٓ يسع القاقػ  ،ٓبـ إسحاقة أحاديث كثقرة وهذا الحديث مـ جؿؾ

كؼده ة ودق ،حػظفة الذهبل بسع طؾقفا والباحث فقفا إٓ أن يشفد لؾحافظ

صرح بالتحديث فؼد  فنن الؿعروف طـد الؿتلخريـ أن ابـ إسحاق إذا :لؾرجال

ققل  فتلمؾ !قس ذلؽ طؾك إصالقفول ،ةوكجا حديثف مـ العؾ ،ةجاوز الؼـطر

الحافظ الذهبل بعد أن ساق أققال الؿقثؼقـ والجارحقـ ٓبـ إسحاق يف 

 ،الحال صالح ،فالذي يظفر لل أن ابـ إسحاق حسـ الحديث» :«مقزاكف»

فاهلل  ،ةوقد احتج بف أئؿ ،افنن يف حػظف شقئً  :ةوما اكػرد بف فػقف كؽار ،صدوق

 -«(صحقحف)ذكرها يف  ،أحاديث ٓبـ إسحاق ةوقد استشفد مسؾؿ بخؿس ،أطؾؿ
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ة وٓ يغركؽ حؿاس ،وطض طؾقف بالـقاجذ ،فاضػر هبذا التحؼقؼ :قؾت

 ،الذيـ يتسرطقن إلك إكؽار ما لؿ يحقطقا بعؾؿف بعض الؼاصريـ والـاشئقـ

جفؾقا أهنا لقست طؾك إصالقفا  التلة كآحتجاج ببعض الؿبادئ العام

 -واهلل أطؾؿ ،ـ حال ابـ إسحاقكفذا الذي شرحـاه م :وشؿقلفا

 

* * *
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 (1)-ْساه اهلل-ٌدٍٔد ظف٘س ٌٍسوح /اىهاتب

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (715.ص12ج) «ةالضَّ

الرجؾ  :ةيقم الؼقامة إن مـ أشرالـاس طـد اهلل مـزل: »(5825) طؾك حديث

 -«ثؿ يـشرسرها ،وتػضل إلقف ،يػضل إلك امرأتف

حدثـا مروان  :(ةهـدي , 4.391) «الؿصـػ»يف ة ابـ أبل شقب أخرجف -ضعقػ

بل سػقان,الرحؿـ بـ سعد  طبد :العؿري قالة طـ طؿر بـ حؿزة بـ معاوي  ,مقلكٕ 

 فذكره- ---:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :سعقد الخدري قال سؿعت أبا :قال

 «ةالحؾق»يف  وأبق كعقؿ ،(4.157)أخرجف مسؾؿ ة أبل شقب ومـ صريؼ ابـ

(15.236, 327)- 

ثـا مروان بـ  :الؾػظ الحسـ بـ محؿد بـ الصباح الزطػراين وخالػف يف

                                           

افعل،  (1) محؿقد سعقد ـب محؿد ـب محؿد ـب طبد الحؿقد ـب محؿد ـب سؾقؿان الؼاهري الؿصري الشَّ

إلك الؿرحؾة الثاكقية، وبعد هـ، َدَرَس يف الؿدارس الحؽقمقة حتك َوَصَؾ 1371ُولد بالؼاهرة سـة 

راسة َحَصَؾ طؾك الدكتقراه مـ جامعة الؿؾؽ محؿد الخامس الؿغرب  داب,تدرجف يف الدِّ  ,كؾقة ٔا

التَّعريػ »مـ مملػاتف: «- آتجاهات الحديثقة يف الؼرن الرابع طشر»، وكان طـقان رسالتف 1455سـة 

ــ إلك صحقح وضعقػ يثقة يف الؼرن »مجؾدات،  يؼع قل ستة« بلوهام مـ قسؿ السُّ ٓتجاهات الحدِّ ا

ابع طشر سؿاع بشققخ »، «غاية التَّبجقؾ وترك الؼطع بالتَّػضقؾ»)رسالة الدكتقراه(، « الرَّ تشـقػ ٕا

ؿاع لباين طؾك صحقح مسؾؿ»، «اإلجازة والسَّ بقف الؿسؾؿ إلك تعدي ٕا رفع الؿـارة لتخريج »، «ـت

ـ أحاديث الؼبقركشػ الست»، «أحاديث التقسؾ والزيارة  «-قر طؿا أشؽؾ م
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 رجؾة طـد اهلل يقم الؼقامة إن أطظؿ إماك» :قال إٓ أكف :الػزاري بفة معاوي 

 -(194 , 7.193) «الســ»يف  أخرجف البقفؼل -الحديث« ---يػضل

 إٓ أكف زاد :بفة ـ معاويثـا مروان ب :يحقك بـ معقـ فؼال :وتابع الزطػراين

طؿؾ »يف  أخرجف ابـ السـل -الحديث« --إن مـ أطظؿ-» فؼالت: :(مـ)يف أولف 

,ثـا إسؿاطقؾ بـ محؿد  :(3.69)وقال أحؿد  -(197.658) «ةالققم والؾقؾ

 -بف ,الػزارية ابـ معاوي :يعـل,ثـا مروان  :,أبا إبراهقؿ الؿعؼب :يعـل

 , 6.265)« تاريخ بغداد»يف ة ولف ترجؿ ،وثؼف أحؿد :وأبق إبراهقؿ هذا

 -«التعجقؾ»و ،(266

 -بفة حؿز طـ طؿر بـة أبق أسام :طؾك هذا الؾػظة وتابع مروان بـ معاوي

 -(15.236) ,اأيًض ,وأبق كعقؿ  ،(ةالتازي , 2.297)أخرجف مسؾؿ وأبق داود 

ة عا مـ هذا التخريج أن الؾػظ إخقر أرجح مؿا قبؾف: لؿتابيبدو جؾقًّ  :قؾت

وهق  :العؿرية لؽـ مدارها كؾفا طؾك طؿر بـ حؿز ،لؿروان طؾقفة أبل أسام

ضعػف ابـ » «:الؽاشػ»كتابف فؼال الذهبل يف  :ضعػ مـ رجال مسؾؿ مؿـ

 :وزاد «الؿقزان» وكذا قال يف -«أحاديثف مـاكقر :وقال أحؿد -والـسائل معقـ

مـ شرار الـاس »: مرفقًطاالرحؿـ بـ سعد طـ أبل سعقد  طبد لف طـ :قؾت»

 -ففذا مؿا استـؽر لعؿر -الحديث« ---ةفضل إلك الؿرأ رجؾلة يقم الؼقامة مـزل

 -«ضعقػ» :فؼال :«التؼريب»يف  ولذلؽ جزم الحافظ بضعػف :قؾت

 إققال التل ققؾت يف الرجؾ مـ تعديؾة يعطل الؼارئ خالص وهق بذلؽ

 -وتجريح
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 :مقـوروايتف لفذا الحديث طؾك الؾػظقـ الؿتؼد :قؾت

 -«---ةيقم الؼقامة إن مـ أشر الـاس طـد اهلل مـزل» , 1

 -«---ةطـد اهلل يقم الؼقامة أطظؿ إماك إن مـ» , 2

,فاضطرابف يف روايتف لفذا الحديث القاحد طؾك هذيـ الؾػظقـ  :أققل

 ،لقؾ واضح طؾك سقء حػظفدَ لَ  ,مـ حقث الؿبـك والؿعـك وشتان ما بقـفؿا

فؿـ » :زاد فقف ،ايف الـفل طـ الشرب قائؿً  حديث آخروتؼدم لف  ،ضبطفة وقؾ

 -(927رقؿ ) «فؾقستؼئ :كسل

والحػاظ الؿتؼدمقـ ة أكف ضعػف مـ تؼدم ذكرهؿ مـ إئؿ فال جرم

آداب الزفاف يف »يف  يف تضعقػ الحديث وطؾقفؿ كـت اطتؿدت ،والؿتلخريـ

 -«ةالؿطفرة السـ

ذلؽ  ،يف التحؼقؼ والتخريجة الؽالم طؾقف بزيادة ما أوجب إطاد ثؿ اقتضك

 ،اأرسؾ إلل بالبريد الؿسجؾ كتابً  -اجزاه اهلل خقرً - أن أحد اإلخقان األفاضؾ

تللقػ محؿقد  ،«طؾك صحقح مسؾؿ تـبقف الؿسؾؿ إلك تعدي األلباين» :بعـقان

حاسد مـ أولئؽ  فعرفت مـ اسؿ الؽتاب ومملػف أكف حاقد ،سعقد مؿدوح

ولؿا تصػحتف رأيت فقف  ،اات، ويبغقكفا طقًج يتتبعقن العثر الذيـة الؿبتدط

وغقر ذلؽ  ،والتطاول طؾل العجب العجاب مـ التحامؾ وسقء الظـ والتجفقؾ

 -ةالعجالة مؿا ٓ يؿؽـ وصػف وحصره يف هذه الؽؾؿ

ة مـ طـده كسبـل مـ أجؾفا إلك مخالػة أكف وضع قاطد وأصؾ ذلؽ
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أما مخالػتف لإلجؿاع » :(7)صفؼال  :مخف وما هق إٓ الذي حؾ يف ،اإلجؿاع

 ،وأهنا تػقد العؾؿ الـظري ،ما يف مسؾؿ مـ إحاديثة صح اتػؼت طؾكة فنن إم

 «!لؽـفا ٓ تػقد العؾؿ ،ةوهل صحقحة معروفة سقى أحرف يسقر

 !«ةوهل صحقح» :مـ طـدياتف كذا قال الؿسؽقـ

  وبـاء طؾقف هتجؿ
َّ

 ،لػايتيف بعض إحاديث التل كـت اكتؼدهتا يف بعض مم طؾل

ة طؿر بـ حؿزة يف تؼقية صػحة سقد أكثر مـ أربع طشر فنكف :ةمـفا حديث الرتجؿ

ا أكرب لقرد طؾك أولئؽ الحػاظ الذيـ كػسف مجتفدً  وكصب ،ا أققال مـ طدلفساردً  ،هذا

الذيـ ة ألؼل يف كػسل أكف مـ أولئؽ الؿؼؾد حتك ،ةكثقرة ولؽـ بطرق مؾتقي ،ضعػقه

فؼد صـع الؿذكقر مثؾ  :أهقاءهؿ حتك ٓ تخالػة ـيتلولقن كصقص الؽتاب والس

مفؿا  ،ا بإلباينوتشفقرً ة كؽاي :فؼد كصب كػسف لتقثقؼ طؿر الذي ضعػقه :صـقعفؿ

 -والعقاذ باهلل تعالك !ةتربر القسقؾ طـدهة فالغاي ،كاكت السبؾ التل يسؾؽفا يف سبقؾ ذلؽ

 ،ن والظؾؿػ والدوراوبقان ما يف كالمف مـ الؾَّ  وشرح هذا اإلجؿال

ة مؿا يحتاج إلك فراغ ومراجع :ةوتحريػ الؽالم وإخراجف طـ دٓلتف الظاهر

ما أكا فقف مـ تحؼقؼ ة وهذان ٓ أجده يف غؿر ،لؽتب العؾؿاء يف الؿصطؾح وغقره

يف كؼده يف صػحاتف  هذا ،«ةبقـ يدي إمة تؼريب السـ» لؿشروطل العظقؿ

فؾعؾ اهلل  ؟!أردكا أن كرد طؾك كتابف كؾف فؿا بالؽ لق ،اآكػً  السقداء الؿشار إلقفا

 :فقف مـ الجفؾ والطعـ والتحامؾ والظؾؿ يسخر لف مـ إخقاكـا مـ يؽشػ ما

 -لقرد الحؼ إلك كصابف
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حقل هذا  ,إن تقسر, أو أكثر ولؽـ ٓبد مـ أن أضرب طؾك ذلؽ مثاًل 

 -الحديث الضعقػ

ف ابـ معقـ ضعػ» :ةكؼؾل طـ الذهبل أكف قال يف طؿر بـ حؿز لؼد تؼدم

 -«مـاكقر أحاديثف :وقال أحؿد -والـسائل

 -التػردة بلكف يعـل بالـؽار« أحاديثف مـاكقر» :ققل أحؿد هذا ف الؿذكقرفحر  

وهق  ،كظره بزطؿفة طـ الحافظ ابـ حجر وكذا ابـ رجب ما يميد بف وجف ثؿ كؼؾ

العجب ة غؾب العؾؿ الذي يبدو مـ كتابف هذا أكف حديث طفد بف مع لبالغ جفؾف هبذا,

 ,وهق ما كؼؾف طـ أحؿد,« يروي مـاكقر»: بقـ مـ ققؾ فقف ٓ يػرق ,والغرور طؾقف

ققل أحؿد يف  ,بؾ أبؾغ مـف,ومثؾف  ،! ففذا غقر ذاك«حديثمـؽر ال»: وببـ مـ ققؾ فقف

 ،ةألبتة فؿثؾف ٓ يؽقن ثؼ ،فنكف وصػ شامؾ لجؿقع أحاديثف :«أحاديثف مـاكقر»: طؿر

 :(94)صفؼال  ،«الرفع والتؽؿقؾ»يف  $قف أبق الحسـات الؾؽـقي وهذا مؿا كبف طؾ

 «:شرح اإللؿام»يف  قال ابـ دققؼ العقد «:فتح الؿغقث»يف  وقال السخاوي»

ٓ يؼتضل بؿجرده ترك روايتف حتك تؽثر الؿـاكقر يف روايتف  :«روى مـاكقر»: ققلفؿ

وصػ يف الرجؾ « ثحديمـؽر ال» : ٕن«حديثمـؽر ال»: فقف ويـتفل إلك أن يؼال

كقػ وقد قال أحؿد ـب  -ةإخرى ٓ تؼتضل الديؿقمة والعبار ،الرتك لحديثف يستحؼ

وهق مؿـ اتػؼ طؾقف  ،يروي أحاديث مـاكقر :بـ إبراهقؿ التقؿل حـبؾ يف محؿد

 -«؟!الشقخان

* * *  
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 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- طوػف٘ب األرُؤ/اىؼ٘ذ

 (2)-هلل تفاىلرخٍّ ا- طوـتس اىلادر األرُؤ/اىؼ٘ذ

                                           

هجرية الؿقافؼ 1346أبق أسامة شعقب بـ محرم إركموط، ولد يف مديـة دمشؼ سـة  (1)

 1438 سـة رممح 26 م- محؼؼ مشفقر، مشتغؾ بعؾؿ الحديث، تقىف يف يقم الخؿقس1928

 - مديـة طؿان يف م2516 أكتقبر 27 الؿقافؼ هـ

ـة»مـ تحؼقؼاتف:  ب إغاين»لؾبغقي، « شرح السُّ « الؿبدع يف شرح الؿؼـع»ٓبـ مـظقر، « مفذَّ

لقؾ»ح الحـبؾل، ٓبـ مػؾ بقؾ يف شرح الدَّ يار»ٓبـ ضقيان، « مـار السَّ ٕسامة بـ « الؿـازل والدِّ

هبل، « سقر أطالم الـُّبالء»لؾؿروزي، « مسـد أبل بؽر»مـؼذ،  اإلحسان يف تؼريب صحقح »لؾذَّ

يـ الػارسل« ابـ حبَّان  -، وغقرهابرتتقب إمقر طالء الدِّ

، «وط، جقاكب مـ سقرتف وجفقده يف تحؼقؼ الرتاثالؿحدث شعقب إركم»اكظر: كتاب 

رحؾة فضقؾة الشقخ العالمة الؿحدث شعقب إركموط »تللقػ: إبراهقؿ الؽقفحل، وكتاب 

 لؿحؿد بـ يقسػ الجقراين-« إلك الديار الؽقيتقة

الشقخ شعقب »، فؼد قال طـف: $والشقخ شعقب قد تؽؾؿ فقف أهؾ العؾؿ، ومـفؿ الشقخ إلباين 

)سؾسؾة الفدى والـقر( الشريط «- مخالػتف لؾدطقه السؾػقف، وتعصبف لؾؿذهب الحـػلمعروف 

 (-323رقؿ )

طبد الؼادر إركاؤوط، واسؿف: َقْدري بـ َصْقَقؾ بـ َطْبُدول بـ ِسـَان- وأما شفرتف بإركاؤوط  (2)

م(، 1928هـ( الؿقافؼ )1347ففل طبارة طـ لؼب أصؾؼف إتراك طؾك كؾ ألباين، ولد سـة )

طاش يف مديـة دمشؼ، اكتؼؾ إلقفا مـ كقسقفا، ويتؽؾؿ الؾغتقـ إلباكقة والعربقة، هاجر والده 

)صققؾ( إلك الشام خالل اضطفاد الصرب لؾؿسؾؿقـ يف كقسقفا والبقسـة- تقيف يف دمشؼ 

م، طـ كحق ستة وسبعقـ طاًما قضاها يف التعؾؿ والتعؾقؿ  2554هـ( الؿقافؼ 1425سـة )

ؼ والدطقة، وكان أحد العؾؿاء الذيـ اشتغؾقا بخدمة الحديث الـبقي الشريػ، وكان والتحؼق
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/1438_%D9%87%D9%80
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/2016
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86_(%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9)
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ِعقػَ »يف  $الشقخ إلباين  اذكرهؿ طؾك طـد تعؾقؼف  (863.ص12ج) «ةالضَّ

 -«فقؿؽث الققم والققمقـ ٓ يخرجة كان ربؿا أخذتف الشؼقؼ: »(5928) حديث

وروى محؿد  :(44.1ق )فؼال  امعؾؼً  «الطب»مـؽر- أخرجف أبق كعقؿ يف 

اهلل  حدثـل طبد :لؿسقب بـ دارم قالثـا ا :ثـا يقكس بـ بؽقر :بـ كؿقر اهلل بـ طبد

 -بف اأبقف مرفقطً  طـة بـ بريد

فنكف  :ابـ دارم هذا ,امع كقكف معؾؼً ,طؾتف  :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

 -«ةٓ أطؾؿ روى طـف غقر أبل خؾد» :ابـ أبل حاتؿ طـ أبقف قال :مجفقل الحال

 وقال الذهبل يف ،فؾعؾفا لؿ تثبت طـده ،تردهة وهذه الرواي :قؾت

 -«مجفقل» :«الؿقزان»

طؾك قاطدتف يف تقثقؼ  (5.437) «الثؼات»فذكره يف  :حبان وأما ابـ

 -فؼط طـفة أبل خؾدة مـ رواي ،الؿجفقلقـ

يؽتػل بذكرها  التل «زاد الؿعاد»التل يف ة مـ إحاديث الؽثقر والحديث

ف فنك :ويسؽت طـ مرتبتفا، كفذا يخرجفاة وتار ،دون أن يخرجفا ويبقـ مرتبتفا

طؾقف بشلء  فؾؿ يعؾؼا ،وتابعف طؾك ذلؽ الشقخان األركموصقان ،طزاه ٕبل كعقؿ

  .كؿا هق شلكفؿا يف أكثر أحاديث الؽتاب

                                           

 .أصؾف ألباكقًّا، وكشل وشب بدمشؼ وتعؾؿ هبا =

جامع إصقل يف »ٓبـ تقؿقة-  «أولقاء الرحؿـ وأولقاء الشقطانالػرقان بقـ »مـ تحؼقؼاتف: 

لؾؼاضل  «الشػا بتعريػ حؼقق الؿصطػك»لؾـقوي، « إذكار»ٓبـ إثقر،  «أحاديث الرسقل

 .ٓبـ كثقر« شؿائؾ الرسقل»طقاض، 

ثل أحد طـ الؾثام كشػ»اكظر:   جؿع ،«إركاؤوط الؼادر طبد الشقخ الؿحدث الشام: محدِّ

 -جؿقؾ محؿد محؿقد وإطداد

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86_%D9%88%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7_%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D9%81_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89
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 (1)-غفص اهلل ىّ- ةٌدٍٔد أخٍس ٌري/اىفاطو

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (893.ص12ج) «ةالضَّ

ؾُت طؾك إكبقاء ب» :(5953) طؾك حديث  اوكصرت بالرطب شفرً  ---خؿسُفضِّ

 -«---خؾػل اأمامل وشفرً 

 .183  .7) «الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطرباين يف  -(الشفريـ) مـؽر بذكر

أكف أخربه  :ةطـ يزيد بـ خصقػة اهلل بـ أبل فرو بـ طبد مـ صريؼ إسحاق (6674

 -طـ السائب بـ يزيد بف

اوهذا إسـاد ضعقػ  :قؾت وبف أطؾف  ،وكمرت :هذاة ابـ أبل فرو :جدًّ

                                           

 يف ولد محؼؼ، محدث، داطقة، الحؾبل، طبدو( )السقد مقرة صالح بـ أحؿد الحاج بـ محؿقد (1)

 كؾقة إلك بعدها واكتسب م، 1965 طام: الشريعة كؾقة يف تخرج هـ(،1348) سـة حؾب مديـة

 بعدها تػرغ م، 1961 طام الرتبقي، التلهقؾ دبؾقم طؾك مـفا وحصؾ دمشؼ، جامعة يف الرتبقة

 مع وتعاقد الرتبقة، زارةو يف مدرًسا طقـ ثؿ حؾب، مديـة يف الؿدارس مـ طدد يف لؾتدريس

 إحدى حقالل الجامعة هذه يف يدرس وضؾ فقفا، مدرًسا الؿـقرة الؿديـة يف اإلسالمقة الجامعة

 وأثـاء .هـ 1456 سـة الرياض، مديـة يف العزيز طبد الؿؾؽ جامعة إلك اكتؼؾ ثؿ سـة، وطشريـ

 وحصؾ فقفا، لؾعؾؿ صؾبف قتابعل الؼاهرة، يف إزهر جامعة إلك اكتسب الؿـقرة الؿديـة يف إقامتف

 )الدكتقراه( درجة طؾك حصؾ ثؿ الشريػ، الـبقي الحديث يف )الؿاجستقر( درجة طؾك مـفا

 طؾقفا وكال ،«الصحقحقـ طؾك الؿستدرك وكتابف الـقسابقري الحاكؿ» رسالتف طـ الحديث يف

 بطباطتفا- التقصقة مع إولك الشرف درجة
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 (6.128) «الػتح»وسؽت طـف الحافظ يف  ،(8.259) «الؿجؿع»الفقثؿل يف 

ووقع يف الطرباين مـ حديث » :فؼال ،كؿا سؽت طـ حديث آخر !فؿا أحسـ

 !«أوشفريـ اشفرً  :ةأبل أمام

 -طـد الطرباين :وهذا إكؿا هق مـ حديث ابـ طباس :قؾت

مـ  (11.61.11547) «قرالؿعجؿ الؽب»فنكف يف  :اأيًض  ثؿ هق مـؽر

ثـا ابـ أبل لقؾك طـ الحؽؿ  :ثـا حصقـ بـ كؿقر :بـ كؿقر اهلل بـ حؿاد صريؼ طبد

لؿ يعطفـ كبل  اأططقت خؿًس » :بؾػظ اطـ مجاهد طـ ابـ طباس مرفقطً 

ة حتك إن العدو لقخافـل مـ مسقر ،وكصرت بالرطب» :الحديث، وفقف «---قبؾل

 -لؿ أطرفف :اهلل بـ حؿاد هذا طبد :قػوهذا إسـاد ضع -«---شفر أو شفريـ

والظاهر أن  -وهق سقئ الحػظ :الرحؿـ هق محؿد بـ طبد وابـ أبل لقؾك:

 -هق مـ سقء حػظف :«أو شفريـ اشفرً » :ققلف

مـ صريؼ أخرى  (1.351)أن اإلمام أحؿد أخرجف  :ذلؽ وإن مؿا يمكد

ورجال » :(8.258)وقال الفقثؿل -ولؿ يشؽ -«شفر» :ابـ طباس بؾػظ طـ

 -«وهق حسـ الحديث ،زياد غقر يزيد بـ أبل :(الصحقح)أحؿد رجال 

 -اوإن كان إسـاده واهقً  ،مـ صريؼ أخرى (11585)وكذلؽ أخرجف الطرباين 

اهلل بـ  اهلل بـ سالؿ بـ طبد حديث يحقك بـ طبد :ةومثؾ ما تؼدم يف الـؽار

بف مثؾ ة ريرطـ أبل ه البصري طـ مجاهدة طؿر بـ الخطاب طـ خازم بـ خزيؿ

 -ةحديث الرتجؿ
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تصحقػات »والعسؽري يف  ،(27 , 2.26) «الضعػاء»العؼقؾل يف  أخرجف

وقال  -خازم هذاة ذكراه يف ترجؿ :(548 , 2.547) (1)«الؿحدثقـ

 :وأما ابـ حبان -«يخالػ يف حديثف» :وقال العؼقؾل -«قؾقؾ الحديث» :العسؽري

 -«ربؿا أخطل ،ف البخاريقنروى طـ» :وقال ،(8.232) «الثؼات» فذكره يف

 الؿ يذكرا راويً  ،وكذا البخاري وابـ أبل حاتؿ ،روى طـف اولؿ يسؿ أحدً 

وهق  -اهلل العؿري أكف روى طـف يحقك بـ طبدة مـ هذه الرواي فقستػاد ،اطـف مطؾؼً 

 -ةمدين ثؼ

ولقس  -وهق ضعقػ -الجبار بـ طؿر إيؾل طبد :طـد العؼقؾل وتابعف

ة ففق العؾ ،طـف اغقره راويً  «الؿقزان»ولؿ يذكر يف  -كسبتف اهر مـكؿا هق ض ابخاريًّ 

(، 2.64) رواه مسؾؿ :ة: فنن الحديث متقاتر طـ أبل هرير,اأطـل خازمً ,

 -«---شفر ---» :صرق طـف بؾػظة حده مـ خؿسو

 ،طـد الشقخقـ :مـفؿ جابر :ةمتقاتر كذلؽ طـ جؿع آخر مـ الصحاب ثؿ هق

 (-1.3) «اإلرواء»يف ة وأحاديثفؿ مخرج -أحؿدوأبق ذر وابـ طؿر: طـد 

,8.258) «مجؿع الزوائد» ,إن شئت,فاكظر  ،ويف الباب طـ جؿع آخر

259، 269)- 

 ،أمامل ---» :-ةبؾ الباصؾ-ة الؿـؽرة واطؾؿ أن الدافع طؾك تخريج هذه الزياد

                                           

 ،$ العسؽري سعقد بـ اهلل طبد بـ الحسـ أحؿد بلٕ «الؿحدثقـ تصحقػات» كتاب (1)

 مقرة- أحؿد محؿقد بتحؼقؼ (1982) سـة صبع هـ(،382) الؿتقىف:
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ولؽـل لؿا رأيت بعضفؿ  ،بدوهناة غاية أن الحديث معروف الصح :«خؾػلاوشفرً 

 :هذا التحؼقؼ ؿ صحتفا كتبتأوه

 -بسؽقتف طؾقفا كؿا تؼدم :الحافظ ابـ حجر أولفؿ:

فنكف لؿا خرج حديث  ؛«تصحقػات الؿحدثقـ»الؿعؾؼ طؾك  :ثاكقفؿ

وطـ أبل  ،يف البخاري طـ جابر :«الصحقح» ذكر أن أصؾف يف ؛الؿـؽرة الترجؿ

 !«..ب.طْ بالرا  ُت رْ ِص وكُ » :وفقف :قال ،ةهرير

 :«---»التل أشار إلقفا بالـؼط ة الؿـؽرة بالزياد «الصحقح»فلوهؿ أكف يف 

 !يعرف التػصقؾ الؿتؼدم ٕن هذا هق الذي يتبادر لؽؾ قارئ ٓ

تخريج حديث ابـ أبل لقؾك الؿتؼدم  فنكف كؼؾ يف :صاحبـا السؾػل وثالثفؿ:

إلك  الحافظ الفقثؿل الذي فقف مقؾف تخريج «---شفر أو شفريـة مسقر ---» :وفقف

كؿا تؼدم بقاكف،  :«أو شفريـ» :ةولقس فقف زياد ،قـ حديث يزيد بـ أبل زيادتحس

حتك ٓ ُيدخؾ يف الحديث الصحقح ما لقس  :فؽان مـ القاجب أن يبقـ ذلؽ

 -أطؾؿ  واهلل ،مـف

تعؼقب أخقـا الػاضؾ حؿدي السؾػل طؼب كؼؾف إطالل  :الؼبقؾ ومـ ذاك

 -اكتفك -الفقثؿل

هق الشقخ محؿقد  «حقػات الؿحدثقـتص»الؿعؾؼ طؾك كتاب  قؾت:

 -ةأحؿد مقر

* * *  



 
ث»يف  670

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 ث اىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)$ٌِصٔر نب ُٗٔط اىتٓٔيت اىدِتيل 

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (955.ص12ج) «ةالضَّ

 -«!؟ألستؿا تبصراكف ؟!أفعؿقاوان أكتؿا» :(5958) طؾك حديث

 مـؽر-

 , 225 , 2.224) «الؽربى»ل يف والـسائ ،والرتمذي ،أخرجف أبق داود

، ومـ صريؼف ابـ (6922) «مسـده»كلبل يعؾك يف  :أحؿد وغقرهؿ، و(ةالؿصقر

 «الؽبقر»والطرباين يف  ،(1457) ,أيًضا, مـ صريؼ غقره(، و1968)حبان 

                                           

م(: مـصقر بـ يقكس بـ صالح الديـ ابـ  1641 , 1591هـ =  1551 , 1555الُبُفقيت ) (1)

ت( يف غربقة حسـ بـ إدريس الُبُفقيت الحـبؾل: شقخ الحـابؾة بؿصر يف طصره- كسبتف إلك )هبق

فؼف، « ط ,الروض الؿربع شرح زاد الؿستؼـع الؿختصر مـ الؿؼـع »مصر- لف كتب، مـفا 

دقائؼ أولل الـفك »أربعة أجزاء، فؼف، و« ط ,كشاف الؼـاع طـ متـ اإلقـاع لؾحجاوي »و

الؿـح »و« خ ,إرشاد أولل الـفك لدقائؼ الؿـتفك »هبامش الذي قبؾف، و« ط ,لشرح الؿـتفك 

فؼف، شرحف طثؿان « خ ,طؿدة الطالب »يف شرح )كظؿ الؿػردات( لؾؿؼدسل، و« ط ,ة الشافق

« إطالم»اكظر:  «-خ ,هداية الراغب لشرح طؿدة الطالب »بـ أحؿد الـجدي بؽتابف 

معجؿ »(، و154« )مختصر صبؼات الحـابؾة»(، و4.426« )خالصة إثر»(، و7.357)

 -(599« )الؿطبقطات



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 671

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 (176 , 8.175) «الطبؼات»وابـ سعد يف  ،(455.956و 23.352.678)

فجاء  ،ملسو هيلع هللا ىلص طـد الـبلة كـت أكا ومقؿقك :قالتة كؾفؿ مـ صريؼ كبفان طـ أم سؾؿ

إكف  :فؼؾـا -«ققما» :فؼال ,وذلؽ بعد أن ضرب الحجاب,ابـ أم مؽتقم يستلذن 

روى طـ  اما كعؾؿ أحدً » :وقال الـسائل -فذكره ---فؼال: -مؽػقف ٓ يبصركا

 -«التفذيب»الؿزي يف  وأقره -«كبفان غقر الزهري

 «اإلرواء»كؿا كـت بقـتف يف  ،كبفان هذاة لجفال :ضعقػ وهذا إسـاد :قؾت

وإكؿا أطدت  ،يف تخريج الحديث يف الؿقضع الثاينة بزياد (1856 ،1769)

 :تخريجف هـا ٕمريـ

ة أن بعض ذوي إهقاء والؿتشدديـ يف مقضقع وجف الؿرأ :األول

مغرتيـ بتصحقح  :احتجقا هبذا الحديث ،ةبلن ذلؽ مـفا طقر الؼائؾقـ ،وكػقفا

وكالحافظ العسؼالين مـ  ،الؿتؼدمقـ ي وغقره مـكالرتمذ :مـ صححف

 :فلققل !الؿتلخريـ

كؿا  :كبفان هذاة يف تضعقػ هذا الحديث جفال ,وٓ تزال,كاكت حجتل 

 -«الضعػاء»وأقره الذهبل يف  ،حزم صرح هبا ابـ

لؾشقخ مـصقر بـ  «شرح مـتفك اإلرادات»يف كتاب ة هامة ثؿ رأيت فائد

 :لعزتفا ؛هـا سجؾفافلحببت أن أ ،ليقكس البفقت

 أبل داود:ة بعد أن ذكر الحديث برواي (3/6) -رحمه اهلل تعالى-قال 

إذا كان » :وأخر -كبفان روى حديثقـ طجقبقـ: هذا الحديث :وقال أحؿد»



 
ث»يف  672

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
إذ لؿ يرو إٓ  :كلكف أشار إلك ضعػ حديثف «-فؾتحتجب مـف :إلحداكـ مؽاتب

ٓ  ،كبفان مجفقل :الرب طبد وقال ابـ -هذيـ الحديثقـ الؿخالػقـ لألصقل

بف ة فالحج :صحقحة فاصؿ وحديث ،الزهري طـف هذا الحديثة يعرف إٓ برواي

 -«---ةٓزم

مـار » :قد ذكرها الشقخ البفقتل يف كتابف اآلخرة وهذه الػائد :قؾت

وقد فاتـل  ،«إرواء الغؾقؾ»يف كتابل  الذي خرجت أحاديثف (0/132) «السبقؾ

ولؽؾ  -ن الذي كسخ إحاديث مـف لؿ يذكرها مع الحديثٕ :ذكرها يف التخريج

 -أجؾ كتاب

وقد  :«الزهري طـفة ٓ يعرف إٓ برواي» :الرب كقػ قال ابـ طبد :فنن ققؾ

 ؟ةالرحؿـ مقلك آل صؾح وهق محؿد بـ طبد ،آخر طـف اذكرالحافظ لف راويً 

 «التاريخ»يف  ِخاَلًفا لؾبخاري :هق تابع يف ذلؽ ٓبـ أبل حاتؿ :كعؿ :قؾت

 «ثؼاتف»يف  وتبعف ابـ حبان ،فنكف لؿ يذكر غقر الزهري :(4.2.135)

وذلؽ ٕن حديث الؿؽاتب الذي أشار أحؿد  -وهذا هق الصقاب ،(5.586)

مدار ة طؾك كبفان مقلك أم سؾؿة مـف ومـ حديث الرتجؿ إلك إكؽاره بتعجبف

 -طؾك الزهري طـف صريؼف

 -اود والبقفؼل وغقرهؿاصريؼ سػقان الثقري طـد أبل د :ومـفا

الرحؿـ  طـ سػقان طـ محؿد بـ طبد :فؼالة بـ طؼبة لؽـ خالػ قبقص

 -فذكر الحديث --كبفان- :يؼال لفة طـ مؽاتب مقلك أم سؾؿ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 673

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

فلسؼط الزهري وجعؾ محؾف  -(23.352.677) أخرجف الطرباين

وذكر محؿد بـ يحقك الذهؾل أن » :(15.327)قال البقفؼل  -هذا امحؿدً 

ة كان ٕم سؾؿ :روى طـ الزهري قالة رحؿـ مقلك آل صؾحال طبد ـمحؿد ب

فعاد الحديث  -يقسػ طـ سػقان طـف ـمحؿد ب ورواه -كبفان :مؽاتب يؼال لف

 -«الزهرية إلك رواي

,مع محؿد بـ يقسػ هذا ة شؽ فقف أن ما رواه الجؿاط ومؿا ٓ :قؾت

ف قد تؽؾؿ يف روايتف أكة وبخاص ،ةقبقصة أولك بالؼبقل مـ رواي ,وهق الػريابل

سؿع مـف  فنكف :يف كؾ شلء إٓ يف سػقانة ثؼ :ةقبقص» :فؼال ابـ معقـ :طـ سػقان

 :ولذلؽ قال البقفؼل -«التفذيب» وقال أحؿد كحقه- اكظر -«وهق صغقر

لؿ  إٓ أن الشقخقـ ،مـ كبفان وحديث كبفان قد ذكر فقف معؿر لسؿاع الزهري»

إذ لؿ يخرج مـ  :لؿ يثبت طدالتف طـدهؿا وكلكف ،«الصحقح»يف  يخرجا حديثف

 -«---وقد روى غقر الزهري طـف إن كان َمْحُػقًضا ،طدل طـفة برواية حد الجفال

 :وذكر طـ الشافعل أكف قال -وقد طرفـاك شذوذها ،ةقبقصة ثؿ ذكر رواي

 «-لؿ أر مـ ارتضقت مـ أهؾ العؾؿ يثبت هذا الحديث»

 كبفان هذا مـة الذهبل يف ترجؿ تؼدم يتبقـ لؽ خطل ققل إذا طرفت ما

كؿا هل طادتف يف مـ تػرد بتقثقؼف  :«وثؼ»: !ولعؾ إصؾ !!«ةثؼ» «:الؽاشػ»

 لـَّاِسخثؿ اكحرف ذلؽ طؾك ا ،«الثؼات» ولؿ يؽـ روى طـف جؿع مـ ،ابـ حبان

 !إقراره لتجفقؾو« الضعػاء»يف  ٕكف مخالػ إليراده إياه :«ةثؼ»: أو الطابع إلك



 
ث»يف  674

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 ،َوَسَبَؼُفَؿا البقفؼل كؿا تؼدم ،الرب طؾك ذلؽ ابـ طبد وقد وافؼف -هابـ حزم إيا

لقـ  ففق :وإٓ ،إذا تقبع :أي :«مؼبقل» :فؼال فقف :«التؼريب»يف  وتبعفؿ الحافظ

 :(3.148) «التؾخقص»يف  وقال «-التؼريب»ة كؿا كص طؾقف يف مؼدم :الحديث

 -ٓ يقثؼ بف :أي :«وثؼ»

فال يفؿـؽ تصحقح مـ صحح  :التحؼقؼما ذكركا مـ  إذا تبقـ لؽ

 :تعؾؼ هباة وإما لشبف ،وابـ حبان فنكف إما لتساهؾ طرف بف كالرتمذي :الحديث

وأكثر ما طؾؾ بف اكػراد  ،وإسـاده ققي» :(9.337) «الػتح»يف  كؼقل الحافظ

فنن مـ يعرفف الزهري ويصػف  :ةقادحة ولقست بعؾ ،طـ كبفانة بالرواي الزهري

 -لخإ «ٓ ترد روايتف--- :ولؿ يجرحف أحد ،ةسؾؿ بلكف مؽاتب أم

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 675

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 /اىٍدسثث اىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)$ـتس اىلادر خت٘ب اهلل اىعِسي 

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (953.ص12ج) «ةالضَّ

 -«؟!ألستؿا تبصراكف ؟!أفعؿقاوان أكتؿا» :(5958) طؾك حديث

 مـؽر-

 , 225 , 2.224) «الؽربى»والـسائل يف  أخرجف أبق داود والرتمذي

، ومـ صريؼف ابـ (6922) «مسـده»كلبل يعؾك يف  :أحؿد وغقرهؿ، و(ةالؿصقر

 «الؽبقر»والطرباين يف  ،(1457) ,أيًضا, مـ صريؼ غقره(، و1968)حبان 

 (176 , 8.175) «الطبؼات»وابـ سعد يف  ،(455.956و 23.352.678)

فجاء  ،ملسو هيلع هللا ىلص طـد الـبلة أكا ومقؿقك كـت :قالتة كؾفؿ مـ صريؼ كبفان طـ أم سؾؿ

إكف  :فؼؾـا -«ققما» :فؼال ,أن ضرب الحجاب وذلؽ بعد,ابـ أم مؽتقم يستلذن 
                                           

ؼادر بـ حبقب اهلل بـ كقرو طبد الؼادر بـ حبقب اهلل بـ كقرو بـ سجـ بـ أبق محؿد طبد ال (1)

هـ(- لف مملػات، مـفا:  1418هـ(، وتقيف يف ذي الحجة سـة )1355سرب السـدي، ولد سـة )

إذا لؿ » ،«إزالة الشبفة طـ حديث الغربة أو الرتبة»، «إجقبة الؿؽقة طؾك إسئؾة الباكستاكقة»

الحجاب يف الؽتاب »، «التصقف يف مقزان البحث والتحؼقؼ» ،«شئت!تستحل فاصـع ما 

، $رد طؾك إلباين « رفع الجـة أمام جؾباب الؿرأة الؿسؾؿة يف الؽتاب والسـة»، «والسـة

 يف كشػ القجف- ڤرد طؾك الحؾبل لتحسقـف حديث أسؿاء « تؽحقؾ العقـقـ»



 
ث»يف  676

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
روى طـ  اما كعؾؿ أحدً » :وقال الـسائل -فذكره ---فؼال: -مؽػقف ٓ يبصركا

 -«التفذيب»وأقره الؿزي يف  -«كبفان غقر الزهري

 «اإلرواء»كؿا كـت بقـتف يف  ،بفان هذاكة لجفال :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت

وإكؿا أطدت  ،يف تخريج الحديث يف الؿقضع الثاينة بزياد (1856 ،1769)

 -تخريجف هـا ٕمريـ

ة أن بعض ذوي إهقاء والؿتشدديـ يف مقضقع وجف الؿرأ األول:

مغرتيـ بتصحقح  :احتجقا هبذا الحديث ،ةطقر الؼائؾقـ بلن ذلؽ مـفا ،وكػقفا

وكالحافظ العسؼالين مـ  ،كالرتمذي وغقره مـ الؿتؼدمقـ :مـ صححف

 :فلققل !الؿتلخريـ

كؿا  :كبفان هذاة يف تضعقػ هذا الحديث جفال ,وٓ تزال, كاكت حجتل

 -«الضعػاء»وأقره الذهبل يف  ،صرح هبا ابـ حزم

لؾشقخ مـصقر بـ  «شرح مـتفك اإلرادات»يف كتاب ة هامة ثؿ رأيت فائد

 :لعزهتا :أن أسجؾفا هـا ببتفلح ،يقكس البفقيت

وقال » :أبل داودة بعد أن ذكر الحديث برواي (3/6) -رحمه اهلل تعالى-قال 

إذا كان إلحداكـ » :هذا الحديث- وأخر :كبفان روى حديثقـ طجقبقـ :أحؿد

إذ لؿ يرو إٓ هذيـ الحديثقـ  :أشار إلك ضعػ حديثف كلكف -«فؾتحتجب مـف :مؽاتب

الزهري ة ٓ يعرف إٓ برواي ،كبفان مجفقل :ربال طبد وقال ابـ -الؿخالػقـ لألصقل

زمة فالحج :صحقحة وحديث فاصؿ ،طـف هذا الحديث  -«---ةبفٓ 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 677

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «مـار السبقؾ» :قد ذكرها الشقخ البفقيت يف كتابف أخرة وهذه الػائد :قؾت

وقد فاتـل ذكرها يف  ،«إرواء الغؾقؾ»أحاديثف يف كتابل  الذي خرجت (2.145)

ولؽؾ أجؾ  -إحاديث مـف لؿ يذكرها مع الحديث ٕن الذي كسخ :تخريجال

 -كتاب

وقد  :«الزهري طـفة ٓ يعرف إٓ برواي» :الرب كقػ قال ابـ طبد فنن ققؾ:

 ؟ةالرحؿـ مقلك آل صؾح وهق محؿد بـ طبد ،آخر طـف اراويً  ذكر الحافظ لف

« التاريخ»يف  خاريِخاَلًفا لؾب :هق تابع يف ذلؽ ٓبـ أبل حاتؿ :كعؿ :قؾت

« ثؼاتف»يف  وتبعف ابـ حبان ،فنكف لؿ يذكر غقر الزهري :(4.2.135)

وذلؽ ٕن حديث الؿؽاتب الذي أشار أحؿد  -وهذا هق الصقاب ،(5.586)

مدار ة طؾك كبفان مقلك أم سؾؿة إكؽاره بتعجبف مـف ومـ حديث الرتجؿ إلك

 -طؾك الزهري طـف صريؼف

 -طـد أبل داود والبقفؼل وغقرهؿاصريؼ سػقان الثقري  ومـفا:

الرحؿـ  طـ سػقان طـ محؿد بـ طبد :فؼالة بـ طؼبة قبقص لؽـ خالػ

 -فذكر الحديث ---يؼال لف: كبفانة طـ مؽاتب مقلك أم سؾؿ

فلسؼط الزهري وجعؾ محؾف  -(23.352.677)الطرباين  أخرجف

أن وذكر محؿد بـ يحقك الذهؾل » :(15.327) قال البقفؼل -هذا امحؿدً 

ة كان ٕم سؾؿ :روى طـ الزهري قالة رحؿـ مقلك آل صؾحال طبد محؿد بـ

فعاد الحديث  -يقسػ طـ سػقان طـف ـمحؿد ب ورواه -كبفان :مؽاتب يؼال لف
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 -«الزهرية إلك رواي

,مع محؿد بـ يقسػ هذا ة ومؿا ٓ شؽ فقف أن ما رواه الجؿاط :قؾت

أكف قد تؽؾؿ يف روايتف ة وبخاص ،ةقبقصة مـ رواي أولك بالؼبقل ,وهق الػريابل

سؿع مـف  فنكف :يف كؾ شلء إٓ يف سػقانة ثؼ :ةقبقص» :فؼال ابـ معقـ :طـ سػقان

 :ولذلؽ قال البقفؼل -«التفذيب» اكظر -كحقه وقال أحؿد -«وهق صغقر

لؿ  إٓ أن الشقخقـ ،مـ كبفان وحديث كبفان قد ذكر فقف معؿر لسؿاع الزهري»

إذ لؿ يخرج مـ  :وكلكف لؿ يثبت طدالتف طـدهؿا ،«حالصحق»يف  حديثف يخرجا

 -«---وقد روى غقر الزهري طـف إن كان َمْحُػقًضا ،طدل طـفة برواية حد الجفال

 :وذكر طـ الشافعل أكف قال -وقد طرفـاك شذوذها ،ةقبقصة ثؿ ذكر رواي

 «-لؿ أر مـ ارتضقت مـ أهؾ العؾؿ يثبت هذا الحديث»

 كبفان هذا مـة ؽ خطل ققل الذهبل يف ترجؿتؼدم يتبقـ ل إذا طرفت ما

تػرد بتقثقؼف  كؿا هل طادتف فقؿـ :«وثؼ»: !ولعؾ إصؾ !!«ةثؼ» «:الؽاشػ»

 لـَّاِسخطؾك ا ثؿ اكحرف ذلؽ ،«الثؼات» ولؿ يؽـ روى طـف جؿع مـ ،ابـ حبان

 !إقراره لتجفقؾو« الضعػاء»يف  إليراده إياه ٕكف مخالػ :«ةثؼ»: أو الطابع إلك

 ،َوَسَبَؼُفَؿا البقفؼل كؿا تؼدم ،الرب طؾك ذلؽ ابـ طبد وقد وافؼف -حزم إياه ابـ

لقـ  ففق :وإٓ ،إذا تقبع :أي :«مؼبقل» :فؼال فقف :«التؼريب»يف  وتبعفؿ الحافظ

 :(3.148) «التؾخقص»يف  وقال «-التؼريب»ة كؿا كص طؾقف يف مؼدم :الحديث

 -ٓ يقثؼ بف :أي :«وثؼ»
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فال يفؿـؽ تصحقح مـ صحح  :كركا مـ التحؼقؼلؽ ما ذ إذا تبقـ

 :تعؾؼ هباة وإما لشبف ،كالرتمذي وابـ حبان فنكف إما لتساهؾ طرف بف :الحديث

وأكثر ما طؾؾ بف اكػراد  ،وإسـاده ققي» :(9.337) «الػتح»يف  كؼقل الحافظ

فنن مـ يعرفف الزهري ويصػف  :ةقادحة ولقست بعؾ ،طـ كبفانة بالرواي الزهري

 «-ٓ ترد روايتف :ولؿ يجرحف أحد ،ةمؽاتب أم سؾؿبلكف 

كذا قال! ولقس يخػك طؾك البصقر أن وصػ الزهري لـبفان بؿا ذكر لقس 

 ،«طبد فالن»: وهؾ هق إٓ كؿا لق قال ،القجقه ُمْطَؾًؼا بالتقثقؼ بقجف مـة لف طالق

كحق ذلؽ مـ إوصاف التل ٓ تسؿـ وٓ و« ابـ فالن»و بؾ :«أخق فالن» أو

هبذا العؾؿ وتتبع لرتاجؿ ة وكؾ مـ لف معرف !جقع يف التعديؾ والتقثقؼ غـل مـت

أبل و ،مثؾ أبل إحقص مقلك بـل كعب :مـ هذا الـقعة كثقرة يجد أمثؾة الروا

ومع ذلؽ لؿ  ،الخزاطل الؽعبل: فؼد روى طـفؿا الزهرية طثؿان ابـ سـ

غقر مؼبقل إٓ  :أي :«بقلمؼ» بؾ قال فقفؿا كؿا قال يف كبفان: :يقثؼفؿا الحافظ

 -إذا تقبع! هذا هق مراده كؿا تؼدم

 «القهؿ واإليفام»يف  وما أحسـ ما قال ابـ الؼطان يف أبل إحقص هذا

ققل الزهري: سؿعت أبا ة وٓ قضك لف بالثؼ ،الحٓ يعرف لف » :(2.183.2)

 «-الؿقزان»يف  وأقره الذهبل -«إحقص يحدث يف مجؾس سعقد بـ الؿسقب

الحافظ لحديث كبفان ة ويف ققل ابـ الؼطان رد مباشر طؾك تؼقي :قؾت

ولؽـف حافظ ماهر  ،طؾقف يف الزمـ االؼطان متؼدمً  وإن كان ابـ ،بؽالمف السابؼ
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َث  ،كؼاد طـ أبل إحقص وقد سؿعف يحدث يف مجؾس  فنذا كان الزهري إذا َحدَّ

ك أكف ٓ يؾزم مـ فؿـ باب أول :ةٓ يؾزم مـف أن أبا إحقص ثؼ :ابـ الؿسقب

ضاهر ٓ يخػك طؾك  كؿا هق ،ةأكف ثؼة وصػ الزهري لـبفان بلكف مؽاتب أم سؾؿ

 -أهؾ الـفك

مسـد أبل »طؾك  تعؾؿ خطل تجقيد إسـاد الحديث مـ الؿعؾؼ ومؿا سبؼ

ًرا (، و061 - 6/028)« لظ ْؿآنمقارد ا»طؾك  ثؿ يف تعؾقؼف ،«يعؾك كلكف كان ُمَتَلثِّ

وكذلؽ فعؾ  ،ةالحديثقة ـاده غقر مػؽر فقؿا تؼتضقف الصـاطالحافظ إلسة بتؼقي

كالشقخ التقيجري وغقره  :ةطقرة الؿرأ جؿفقر مؿـ ذهب إلك الؼقل بلن وجف

ولعؾفؿ ضـقا لؿا رأوا تصحقح مـ صححف مؿـ  !مـ الؿؼؾديـ َحِديًثا َوفِْؼًفا

تفؿ وطدم دراي ،وذلؽ لضقؼ ططـفؿ ،إلقف أكف ال خالف يف ذلؽة سبؼت اإلشار

 !البر ثؿ البقفؼل وابـ طبد ،رأسفؿ اإلمام أحؿد وطؾك ،بلققال الؿضعػقـ

 -مع األسػ-ومـفؿ  ،يف كػسفة ولعؾ بعضفؿ طرف ذلؽ ثؿ تجاهؾف لغاي

فؼد  :(ةالخامسة الطبع/31)ص« الحجابة رسال»يف  الؼادر السـدي الشقخ طبد

يف  كالمفو ،إسـادهة إسـاده صحقح، وكؼؾ كالم الحافظ يف تؼقي صرح بلن

ولقس فقفا أكثر مؿا سبؼ  ،«هتذيبف»يف  كالم الؿزي وكذا ،«هتذيب التفذيب»

 ،وأكف وثؼف ابـ حبان ،الرحؿـ َأْيًضا محؿد بـ طبد أكف روى طـ كبفان :بقاكف

ة هذا الحديث وحديث الؿؽاتب يف ترجؿ بـاء طؾك ذكره,وطزا إلك الؿزي 

تحؿقؾ لصـقع  وفقف !ديثفيحتج بحة أكف ثؼ ,كبفان وتصحقح الرتمذي لفؿا
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 فنن كتابف خاص بذكر ما ققؾ يف الؿرتجؿ مـ تقثقؼ أو :الؿزي ما ٓ يريده

أٓ ترى أن الحافظ كؿا حؽك  ،ولقس أكف يذكر فقف ما يتبـاه هق لـػسف ،تجريح

ـف كؿا فؾؿ يقثؼف فقف: بؾ لقَّ « التؼريب»يف  ؿ يتبـفل« لتَّْفِذيبا»يف  حبان تقثقؼ ابـ

 !والسبب هق ما ذكرتف ،تؼدم بقاكف

ذكرت : الحديث ٕمريـ اثـقـة الؿذكقر إلك تجاهؾ طؾ سبُت وإكؿا كَ  :هذا

, 7.91)ة أكف طزا الحديث لؾبقفؼل بالجزء والصػح :وأخر -آكًِػا أحدهؿا

يف سـده  :قؾت» :وهـاك ٓبد أكف رأى تعؼب ابـ الرتكؿاين لؾبقفؼل بؼقلف ،(92

الصحقح( )صاحبا » :(أبقاب الؿؽاتب)قال يف و ،سؽت طـف البقفؼل هـا ،كبفان

 -إلك آخر كالمف الؿتؼدم مـا (---وكلكف لؿ يثبت طدالتف طـدهؿا ،لؿ يخرجا طـف

ووقػ طؾك  ،فالبد أكف رجع إلك إبقاب الؿشار إلقفا :وإذ إمر كذلؽ

وأكف  ،روى طـف غقر الزهري مـ يـبفف إن كان َغافاًِل طؾك كقن كبفان لؿ يصح أكف

فؽان طؾقف أن يبقـف وٓ يؽتؿف، وأن يجقب طـف إن  ،ؽ مجفقل طـد البقفؼللذل

 !كان لديف جقاب

لؿا  وهق أكف ،وقد وقػت لف طؾك تدلقس آخر أرجق أن ٓ يؽقن بؼصد مـف

,قال  :وأخر حديث الؿؽاتب ،كؼؾ طـ الؿزي الحديثقـ الؾذيـ أحدهؿا هذا

اكتفك كالم اإلمام  -«أخرىمـ وجقه  وأخرجف الـسائل» :,َصْبًعا طـ الؿزي

 -الؿزي

طـ غقر كبفان  وكؾ مـ قرأ هذا التخريج ٓ يػفؿ مـف إٓ أن لف ُصُرًقا أخرى
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د الـسائل وٓ الؿزي: فنن ْص وٓ هق قَ  ،والقاقع يشفد أكف لقس كذلؽ !يتؼقى هبا

 -«وأخرجف الـسائل مـ وجقه أخر طـ الزهري» :تؿام كالم الـسائل طـده

 فال تعطل لؾحديث ،ه مدارها طؾك الزهري طـ كبفانهذه القجق :فنذن

 «!طـ الزهري» :ةِخاَلًفا لؿا رمك إلقف بحذفف زياد :ةقق

قد أطادها  ولؽـل َرَأْيتف ،وكـت أود أن يؽقن حذفف إياها إكؿا وقع مـف َسْفًقا

 واهلل الؿستعان- !ذاهتاة أخرى يف الصػحة مر

أن  أو مـ غقره مـ الؿؼؾديـ ,وهذا بعض ما فعؾ,ثؿ إكـل ٓ أستبعد مـف 

( طؼب 1.555) «الػتح» يؽقكقا قد وقػقا طؾك ققل الحافظ يف مؽان آخر مـ

 -اكتفك -«يف صحتف وهق حديث مختؾػ» :الحديث

 

* * *
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ٌدٍس أدٗب نيهو/اىهاتب

ِعقػَ »يف  ذكره إلباين  طـد تعؾقؼف طؾك حديث (957.ص12ج) «ةالضَّ

 -«؟!ألستؿا تبصراكف ؟!فعؿقاوان أكتؿاأ»: (5958)

 , 2.224) «الؽربى»والـسائل يف  ،والرتمذي ،مـؽر- أخرجف أبق داود

ومـ  ،(6922) «مسـده»كلبل يعؾك يف  :وغقرهؿ أحؿد، و(ةالؿصقر , 225

والطرباين يف  ،(1457) ,أيًضا, غقره مـ صريؼ(، و1968)صريؼف ابـ حبان 

 8.175) «الطبؼات»وابـ سعد يف  ،(455.956و 23.352.678) «الؽبقر»

 طـد الـبلة أكا ومقؿقك كـت قالت:ة كؾفؿ مـ صريؼ كبفان طـ أم سؾؿ (176 ,

 :فؼال ,أن ضرب الحجاب وذلؽ بعد,فجاء ابـ أم مؽتقم يستلذن  ،ملسو هيلع هللا ىلص

ما كعؾؿ » :وقال الـسائل -فذكره ---فؼال: -إكف مؽػقف ٓ يبصركا :فؼؾـا -«ققما»

 -«التفذيب»الؿزي يف  وأقره -«ر الزهريروى طـ كبفان غق اأحدً 

 «اإلرواء»كؿا كـت بقـتف يف  ،كبفان هذاة لجفال :وهذا إسـاد ضعقػ :قؾت
                                           

بؿديـة حؿاة، وحػظ الؼرآن يف طؿر م(، بحل الشرققة 1934( محؿد أديب كؾؽؾ، ولد سـة )1)

طاًما،  25صغقر، وأتؿ دراستف آبتدائقة يف الؿدرسة الؿحؿدية الشرطقة، وحقـ بؾغ مـ العؿر 

، يف الؿساجد والؿدارس الشرطقة، لف مملػات، العؾقم الشرطقة والؾغقية بدأ يدرس الطالب

، «صقن اإليؿان مـ طثرات الؾسان»، و«الػؼف الؿبسط»، و«ؼة الذكرتـبقف الػؽر إلك حؼق»مـفا: 

 م(-2516هـ( = )1437تقيف )«- إكقس يف القحدة»و

http://www.lahaonline.com/articles/view/%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%8A%D9%81%D8%AA%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%25A
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وإكؿا أطدت  ،يف تخريج الحديث يف الؿقضع الثاينة بزياد (1769،1856)

 :تخريجف هـا ٕمريـ

ة بعض ذوي إهقاء والؿتشدديـ يف مقضقع وجف الؿرأ أن :األول

مغرتيـ بتصحقح  :احتجقا هبذا الحديث ،ةئؾقـ بلن ذلؽ مـفا طقرالؼا ،وكػقفا

العسؼالين مـ  وكالحافظ ،كالرتمذي وغقره مـ الؿتؼدمقـ :مـ صححف

 :فلققل !الؿتلخريـ

كؿا  :كبفان هذاة يف تضعقػ هذا الحديث جفال ,وٓ تزال, كاكت حجتل

 -«الضعػاء»يف  وأقره الذهبل ،صرح هبا ابـ حزم

لؾشقخ مـصقر بـ  «شرح مـتفك اإلرادات»يف كتاب ة هامة ثؿ رأيت فائد

 :لعزهتا :هـا فلحببت أن أسجؾفا ،يقكس البفقيت

 أبل داود:ة بعد أن ذكر الحديث برواي (3/6) -رحمه اهلل تعالى-قال 

إذا كان » :هذا الحديث- وأخر :كبفان روى حديثقـ طجقبقـ :وقال أحؿد»

إذ لؿ يرو إٓ  :أشار إلك ضعػ حديثف كلكف -«فؾتحتجب مـف :إلحداكـ مؽاتب

ٓ  ،كبفان مجفقل :ربال طبد وقال ابـ -هذيـ الحديثقـ الؿخالػقـ لألصقل

بف ة فالحج :صحقحة وحديث فاصؿ ،الزهري طـف هذا الحديثة يعرف إٓ برواي

 -«---ةٓزم

 «مـار السبقؾ» :قد ذكرها الشقخ البفقيت يف كتابف أخرة الػائد وهذه :قؾت

وقد فاتـل ذكرها يف  ،«إرواء الغؾقؾ»خرجت أحاديثف يف كتابل  الذي (2.145)
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ولؽؾ أجؾ  -كسخ إحاديث مـف لؿ يذكرها مع الحديث ٕن الذي :التخريج

 -كتاب

وقد  :«الزهري طـفة ٓ يعرف إٓ برواي» :الرب كقػ قال ابـ طبد :فنن ققؾ

 ؟ةمقلك آل صؾحالرحؿـ  وهق محؿد بـ طبد ،آخر طـف اذكر الحافظ لف راويً 

« التاريخ»يف  ِخاَلًفا لؾبخاري :هق تابع يف ذلؽ ٓبـ أبل حاتؿ :كعؿ :قؾت

« ثؼاتف»يف  وتبعف ابـ حبان ،فنكف لؿ يذكر غقر الزهري :(4.2.135)

وذلؽ ٕن حديث الؿؽاتب الذي أشار أحؿد  -وهذا هق الصقاب ،(5.586)

مدار ة مقلك أم سؾؿ طؾك كبفانة إكؽاره بتعجبف مـف ومـ حديث الرتجؿ إلك

 -طؾك الزهري طـف صريؼف

 -صريؼ سػقان الثقري طـد أبل داود والبقفؼل وغقرهؿا ومـفا:

الرحؿـ  طـ سػقان طـ محؿد بـ طبد :فؼالة بـ طؼبة قبقص لؽـ خالػ

 -فذكر الحديث ---يؼال لف: كبفانة طـ مؽاتب مقلك أم سؾؿ

عؾ محؾف فلسؼط الزهري وج -(3.677 5 23.2)الطرباين  أخرجف

وذكر محؿد بـ يحقك الذهؾل أن » :(15.327) قال البقفؼل -هذا امحؿدً 

ة كان ٕم سؾؿ :روى طـ الزهري قالة رحؿـ مقلك آل صؾحال طبد محؿد بـ

فعاد الحديث  -يقسػ طـ سػقان طـف ـمحؿد ب ورواه -كبفان :مؽاتب يؼال لف

 -«الزهرية إلك رواي
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,مع محؿد بـ يقسػ هذا ة اطومؿا ٓ شؽ فقف أن ما رواه الجؿ :قؾت

أكف قد تؽؾؿ يف روايتف ة وبخاص ،ةقبقصة مـ رواي أولك بالؼبقل ,وهق الػريابل

سؿع مـف  فنكف :يف كؾ شلء إٓ يف سػقانة ثؼ :ةقبقص» :فؼال ابـ معقـ :طـ سػقان

 :ولذلؽ قال البقفؼل -«التفذيب» اكظر -كحقه وقال أحؿد -«وهق صغقر

إٓ أن الشقخقـ لؿ  ،مـ كبفان معؿر لسؿاع الزهري وحديث كبفان قد ذكر فقف»

إذ لؿ يخرج مـ  :وكلكف لؿ يثبت طدالتف طـدهؿا ،«الصحقح»يف  حديثف يخرجا

 -«---وقد روى غقر الزهري طـف إن كان َمْحُػقًضا ،طدل طـفة برواية حد الجفال

 :وذكر طـ الشافعل أكف قال -وقد طرفـاك شذوذها ،ةقبقصة رواي ثؿ ذكر

 «-أر مـ ارتضقت مـ أهؾ العؾؿ يثبت هذا الحديثلؿ »

 كبفان هذا مـة ما تؼدم يتبقـ لؽ خطل ققل الذهبل يف ترجؿ إذا طرفت

طادتف فقؿـ تػرد بتقثقؼف  كؿا هل :«وثؼ»: !ولعؾ إصؾ !!«ةثؼ» «:الؽاشػ»

 لـَّاِسخثؿ اكحرف ذلؽ طؾك ا ،«الثؼات» ولؿ يؽـ روى طـف جؿع مـ ،ابـ حبان

 !إقراره لتجفقؾو« الضعػاء»يف  إليراده إياه ٕكف مخالػ :«ةثؼ»: إلكأو الطابع 

 ،َوَسَبَؼُفَؿا البقفؼل كؿا تؼدم ،الرب طؾك ذلؽ ابـ طبد وقد وافؼف -ابـ حزم إياه

لقـ  ففق :وإٓ ،إذا تقبع :أي :«مؼبقل» :فؼال فقف :«التؼريب»يف  وتبعفؿ الحافظ

 :(3.148) «التؾخقص»يف  وقال -«التؼريب»ة كؿا كص طؾقف يف مؼدم :الحديث

 -ٓ يقثؼ بف :أي :«وثؼ»

فال يفؿـؽ تصحقح مـ صحح  :لؽ ما ذكركا مـ التحؼقؼ إذا تبقـ
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 :تعؾؼ هباة وإما لشبف ،كالرتمذي وابـ حبان فنكف إما لتساهؾ طرف بف :الحديث

وأكثر ما طؾؾ بف اكػراد  ،وإسـاده ققي» :(9.337) «الػتح»يف  كؼقل الحافظ

فنن مـ يعرفف الزهري ويصػف  :ةقادحة ولقست بعؾ ،طـ كبفانة بالرواي الزهري

 «-ٓ ترد روايتف :ولؿ يجرحف أحد ،ةبلكف مؽاتب أم سؾؿ

كذا قال! ولقس يخػك طؾك البصقر أن وصػ الزهري لـبفان بؿا ذكر لقس 

 ،«طبد فالن»: وهؾ هق إٓ كؿا لق قال ،القجقه ُمْطَؾًؼا بالتقثقؼ بقجف مـة لف طالق

كحق ذلؽ مـ إوصاف التل ٓ تسؿـ وٓ و« ابـ فالن»و بؾ :«أخق فالن» أو

هبذا العؾؿ وتتبع لرتاجؿ ة وكؾ مـ لف معرف !جقع يف التعديؾ والتقثقؼ تغـل مـ

أبل و ،مثؾ أبل إحقص مقلك بـل كعب :مـ هذا الـقعة كثقرة يجد أمثؾة الروا

ومع ذلؽ لؿ  ،لزهريالخزاطل الؽعبل: فؼد روى طـفؿا اة طثؿان ابـ سـ

غقر مؼبقل إٓ  :أي :«مؼبقل» بؾ قال فقفؿا كؿا قال يف كبفان: :يقثؼفؿا الحافظ

 -إذا تقبع! هذا هق مراده كؿا تؼدم

 «القهؿ واإليفام»يف  ما قال ابـ الؼطان يف أبل إحقص هذا وما أحسـ

 ققل الزهري: سؿعت أباة وٓ قضك لف بالثؼ ،الحٓ يعرف لف » :(2.183.2)

 «-الؿقزان»يف  وأقره الذهبل -«إحقص يحدث يف مجؾس سعقد بـ الؿسقب

الحافظ لحديث كبفان ة ويف ققل ابـ الؼطان رد مباشر طؾك تؼقي :قؾت

ولؽـف حافظ ماهر  ،طؾقف يف الزمـ اابـ الؼطان متؼدمً  وإن كان ،بؽالمف السابؼ

َث  ،كؼاد يحدث يف مجؾس  طـ أبل إحقص وقد سؿعف فنذا كان الزهري إذا َحدَّ
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فؿـ باب أولك أكف ٓ يؾزم مـ  :ةٓ يؾزم مـف أن أبا إحقص ثؼ :ابـ الؿسقب

ضاهر ٓ يخػك طؾك  كؿا هق ،ةأكف ثؼة وصػ الزهري لـبفان بلكف مؽاتب أم سؾؿ

 -أهؾ الـفك

مسـد أبل »طؾك  ومؿا سبؼ: تعؾؿ خطل تجقيد إسـاد الحديث مـ الؿعؾؼ

ًرا (، و261 , 6.258)« لظَّْؿآنرد امقا»طؾك  ثؿ يف تعؾقؼف ،«يعؾك كلكف كان ُمَتَلثِّ

فعؾ  وكذلؽ ،ةالحديثقة الحافظ إلسـاده غقر مػؽر فقؿا تؼتضقف الصـاطة بتؼقي

كالشقخ التقيجري وغقره  :ةطقرة جؿفقر مؿـ ذهب إلك الؼقل بلن وجف الؿرأ

مؿـ  ولعؾفؿ ضـقا لؿا رأوا تصحقح مـ صححف !ا َوفِْؼًفاَحِديثً  مـ الؿؼؾديـ

وطدم درايتفؿ  ،وذلؽ لضقؼ ططـفؿ ،ٓ خالف يف ذلؽ إلقف أكفة سبؼت اإلشار

 !الرب ثؿ البقفؼل وابـ طبد ،أحؿد وطؾك رأسفؿ اإلمام ،بلققال الؿضعػقـ

 ,مع إسػ, ومـفؿ ،يف كػسفة ولعؾ بعضفؿ طرف ذلؽ ثؿ تجاهؾف لغاي

فؼد  :(ةلخامساة الطبع.49)ص «الحجابة رسال»يف  الؼادر السـدي الشقخ طبد

يف  وكالمف ،إسـادهة وكؼؾ كالم الحافظ يف تؼقي ،صرح بلن إسـاده صحقح

فقفا أكثر مؿا سبؼ  ولقس ،«هتذيبف»يف  وكذا كالم الؿزي ،«هتذيب التفذيب»

 ،ابـ حبان وأكف وثؼف ،الرحؿـ َأْيًضا أكف روى طـ كبفان محؿد بـ طبد :بقاكف

ة ديث وحديث الؿؽاتب يف ترجؿبـاء طؾك ذكره هذا الح,وطزا إلك الؿزي 

وفقف تحؿقؾ لصـقع  !يحتج بحديثفة أكف ثؼ ,وتصحقح الرتمذي لفؿا كبفان

فنن كتابف خاص بذكر ما ققؾ يف الؿرتجؿ مـ تقثقؼ أو  :الؿزي ما ٓ يريده
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أٓ ترى أن الحافظ كؿا حؽك  ،هق لـػسف ولقس أكف يذكر فقف ما يتبـاه ،تجريح

بؾ لقـف كؿا  :فؾؿ يقثؼف فقف« التؼريب»يف  ؿ يتبـفل« ِذيبلتَّفْ ا»يف  تقثقؼ ابـ حبان

 !تؼدم بقاكف، والسبب هق ما ذكرتف

ذكرت : الحديث ٕمريـ اثـقـة وإكؿا كسبت الؿذكقر إلك تجاهؾ طؾ :هذا

, 7.91)ة أكف طزا الحديث لؾبقفؼل بالجزء والصػح :وأخر -آكًِػا أحدهؿا

 يف سـده :قؾت» :كؿاين لؾبقفؼل بؼقلفوهـاك ٓبد أكف رأى تعؼب ابـ الرت ،(92

الصحقح( )صاحبا » :(أبقاب الؿؽاتب)وقال يف  ،سؽت طـف البقفؼل هـا ،كبفان

 -إلك آخر كالمف الؿتؼدم مـا (----وكلكف لؿ يثبت طدالتف طـدهؿا ،لؿ يخرجا طـف

 -فالبد أكف رجع إلك إبقاب الؿشار إلقفا :وإذ إمر كذلؽ

زاطؿقـ أكف  :الحؾبقان «:تػسقر ابـ كثقر» ارَ ِص ختِ مُ  َث لؼد أورد الحدي :تـبقف

ٓ يشفد لف طؾؿ  وكؿ لفؿا مـ مثؾ هذا التصحقح الذي !حديث صحقح

أكف ٓ يؼؾد  ومعؾقم ،وإن كان لفؿا هـا طذر وإكؿا هق التؼؾقد !الحديث وٓ فؼفف

 !ولؽـ ٓ يسعف إٓ ذلؽ !إٓ جاهؾ

فؼف » :د أديب كؾؽؾ يف كتابفالحائر الؿتػؼف الؿسؿك محؿ ومثؾفؿا ذاك

وهذه » :(130)صالحديث  فؼد زاد طؾقفؿا أكف قال طؼب «!يف اإلسالم الـظر

أن َرُجاًل أطؿك دخؾ  ،ڤإلمام مالؽ ل« الؿقصل»يف  أخرىة تميدها رواية الؼص

لؿاذا تحتجبقـ مـف وهق ٓ يـظر  :فؼقؾ لفا -، فاحتجبت مـفڤة طؾك َطائَِش 

 «!لقفلؽـل أكظرإ :قالت ؟إلقؽ
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فؼد  ؛فنكف لقس فقف َيِؼقـًا ؛«$ مقصل اإلمام مالؽ»طؾك  كذب وهذا :قؾت

فؾؿ أجد َلُف  ،َوَأَثًرا َأَثًرا ،ودقؼت فقف َحِديًثا َحِديًثا ،ةصػحة صػح -لؾتلكد- قؾبتف

التل تروي إحاديث ة يف شلء مـ دواويـ السـ بؾ وٓ أضـ أن لف َأْصاًل  !َأَثًرا

كؼؾفا مـ بعض كتب الؿتلخريـ  يؿؽـ أن يؽقن الؿملػو ،وأثار بإساكقد

 الؿستعان- واهلل !التل َتْرِوي مـ الروايات ما ٓ سـام لفا وٓ خطام

 

* * *
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 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- ـض اىسني اىتِٔرٖ/األظتاذ

 (2)-رخٍّ اهلل تفاىل- اهلل نب خٍ٘س اىعاىٍٖ اىفٍاِن اىؼ٘ذ ـتس

 (3)ثاىٍفتٖ اىفام ىيعيػِاىؼ٘ذ أخٍس نب خٍس اىزي٘يل 

                                           

ُقخل ) (1) م(: طز الديـ ـب أمقـ شقخ السروجقة الدمشؼل،  1966 , 1889هـ =  1386 , 1357التَـّ

قخل: طالؿ بإدب، لف كظؿ، مـ أطض اء الؿجؿع العؾؿل العربّل- الؿسؿك طز الديـ طؾؿ الديـ الـت

( وطاد )يف أوائؾ 1915مقلده ووفاتف يف دمشؼ- أوفده بعض محبل العؾؿ إلك فركسة لدرس الزراطة )

( فاكتخب أمقـًا لسر الؿجؿع العؾؿل، 31( فعقـ بؿركز زراطة بقروت- وطاد إلك دمشؼ )يف هناية 1913

طضاء  وطقـ مديًرا لؿعارف السقيداء ثؿ مػتًشا لؾؿعارف بدمشؼ ومدرًسا لؾعربقة يف الجامعة ومـ ٕا

ـ لؾؿجؿع العؾؿل العراقل، واكتخب كائبًا لرئقس الؿجؿع بدمشؼ ) ( فاكؼطع لؾعؿؾ فقف، 1964الؿراسؾق

صؿعل »وحؼؼ مـ كػائس الرتاث مجؿقطة، مـفا  تؽؿؾة إصالح ما تغؾط »و« ط ,الؿـتؼك مـ أخبار ٕا

ام يف ما أص»و« ط ,بف العامة   ,اإلتباع »و« ط ,الؿثـك »و« ط ,اإلبدال »و« ط ,اب بف العقام بحر العقَّ

طالم»اكظر: «- ط  -(4.229« )ٕا

الِؿل ) (2) م(: طبد اهلل بـ حؿقد بـ سؾقم السالؿل، أبق  1914 , 555هـ =  1332 , 555السَّ

محؿد: ممرخ فؼقف، مـ أطقان اإلباضقة- اكتفت إلقف رياسة العؾؿ طـدهؿ يف طصره- مقلده 

« ط ,جقهر الـظام يف طؾؿل إديان وإحؽام »اتف يف طؿان- وكان ضريًرا- مـ تصاكقػف ووف

حاشقة الجامع الصحقح لؾربقع ابـ »جزآن، و« ط –تحػة إطقان يف تاريخ طؿان »أرجقزة، و

ألػقة يف « خ ,صؾعة الشؿس »إول والثاين مـف، وهق يف أربعة أجزاء، و« ط ,حبقب الػراهقدي 

« إطالم»اكظر: «- ط ,هبجة إكقار »جزان و« ط ,شرح صؾعة الشؿس »ف، وأصقل الػؼ

 -(6.51« )معجؿ الؿملػقـ»(، و4.84)

 27 يف زكجبار ، مـ مقالقدسؾطـة طؿان أحؿد بـ حؿد بـ سؾقؿان الخؾقؾل، مػتل طام (3)
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%86%D8%A9_%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
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 ث اىفالٌ 
َ
 ر

ِّ
 رِ ري اىسني اىض

ْ
 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- يلن

ِعقػَ »يف  $ذكرهؿ الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (921.ص12ج) «ةالضَّ

فـعقذ باهلل مـ بقار  ،لقؽؿ كػم فال تردوهإإذا خطب : »(5962رقؿ ) طؾك حديث

 -«البـات

الؽتاب  يف (إزدي البصريالربقع بـ حبقب )ـأخرجف الؿسؿك ب -مقضقع

 :(138.513ص)ة مـ كتب اإلباضق« الجامع الصحقح»: الؿـسقب إلقف تحت اسؿ

 -فذكره ---:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :طـ جابر قالة أبق طبقد

 :فقف طؾتان :وهذا مع إرسالف ٓ يصح :قؾت

 ،طؾؿائـا ٓ يعرف يف شلء مـ كتب تراجؿ :ةأن الربقع هذا كؽر :األولك

 سقى أهنؿ :قن لؿ يستطقعقا أن يذكروا لـا َشْقًئا مـ تاريخ حقاتفحتك اإلباضق

ا يف ذكر شققخف ومـ روى طـف اتؽؾػقا جِ  ة ْطتَِؿاًدا مـفؿ طؾك مصادرهؿ الخاصدًّ

ا طـ طصر الربقع هذاة والؿتلخر هبؿ ولؿ يعزوا ترجؿتف إلك كتاب مـ كتب  ،ِجدًّ

                                           

مة»، «اهر التػسقرجق»- مـ مملػاتف: م1942 يقلقق = ، «اإليالء» ،«الحؼ الدامغ»، «إطادة صقاغة ٕا

العؼؾ بقـ جؿاح الطبع وترويض » ،«الؿحؽؿ والؿتشابف»، «داد مظاهره ومقاجفتفآستب»

 وغقرها-« الشرع

طالم»قال طـ كػسف يف آخر كتابف  (1) ِركؾل «: »ٕا خقر الديـ ـب محؿقد ـب محؿد ـب طؾل ـب فارس، الزِّ

( يف بقروت، وكشلت 1893يقكقة  25) 1315ذي الحجة  9)بؽسر الزاي والراء( الدمشؼل- ولدت لقؾة 

هؾقة- وأخذت طـ طؾؿائفا، طؾك الطريؼة الؼديؿة تقىف سـة «- بدمشؼ، فتعؾؿت يف إحدى مدارسفا ٕا

طالم»هـ( يف الؼاهرة- اكظر: 1396)  -(275 ,8.267« )ٕا

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/wiki/1942
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%BA%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87_%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%AA%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85_%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%84_%D8%A8%D9%8A%D9%86_%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D8%B9_%D9%88%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9&action=edit&redlink=1
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 !ةالؿعروف الرتاجؿ والتاريخ

أكف  (ص د)يف تؼدمتف لؾؽتاب  $الديـ التـقخل  طز وأما ققل األستاذ

اهلل بـ حؿقد  لشقخ طبدلشارحف اة فلضـ أكف صدر مـف مجامؾ ؛التابعقـ مـ ثؼات

 ،ففذا التقثقؼ لؿ يـؼؾف طـ أحد مـ أهؾ العؾؿ :وإٓ !اإلباضل السالؿل اْلُعَؿاكِل

يف  الوإن كان الشارح الؿذكقر قد ق ،ةصراح حتك وٓ مـ أحد مـ اإلباضققـ

مسـد  ،فنن الجامع الصحقح ،أما بعد» :وهق ققلف ،شرحف ما يتضؿـ َذلَِؽ ة مؼدم

الربقع بـ  (!)بقـ إواخر وإوائؾ  اإلمام الؽامؾ والفؿام الػاضؾ الشفقر

رجالف بالػؼف ة لشفر ---ا- مـ أصحِّ كتب الحديث َسـًَدا وأطالها ُمْسَتـَدً --حبقب

 !!«ةوالضبط والصقاكة دل وإماكوالع ---القاسع، والعؾؿ الـافع

هذا » :(!) «الؿسـد الصحقح» :التـبقف األول الؿطبقع يف أول الؽتاب وقال يف

بنرسال أو بالغ فنكف يف حؽؿ الصحقح  وأما الؿـؼطع -حؽؿ الؿتصؾ مـ أخباره

فجؿقع ما  -ةلفا حؽؿ الصح (وٕكف قد ثبت وصؾف مـ صرق أخر )! ،لتثبت راويف

هق أصح كتاب مـ (، وةاإلباضق :يعـل)ة قح بِاتَِّػاق أهؾ الدطقتضؿـف الؽتاب صح

 «-!!!حديثالصحاح مـ كتب الة ويؾقف يف الرتب ،بعد الؼرآن العزيز

ب بالغ وادطاء باصؾ !كذا قال  ٓ يخػك بطالن كالمف ،وهق يدل طؾك َتَعصُّ

 -مـ طؾؿ الؿصطؾح اطؾك أحد طرف شقئً  (الؿـؼطع)يف 

ب فؽذ :«ةثبت وصؾف مـ صرق أخر لفا حؽؿ الصحوٕكف قد » :وأما ققلف

 -كؿا سقلتقؽ مـ كالم الشارح كػسف ما يدل طؾك ذلؽ ،لؾقاقع ج مخالػُمْزَدو
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الربقع طـ ة أكثر أحاديث الؽتاب هل مـ رواي أن :وإن مؿا يبطؾ كالمف

وهق مجفقل ٓ يعرف :,التقؿلة واسؿف مسؾؿ بـ أبل كريؿ,ة أبل طبقد شقخف

طـ ة مسؾؿ بـ أبل كريؿ» :قائاًل « الؿقزان»يف  د أورده الذهبلفؼ :طـد طؾؿائـا

« الثؼات»يف  وذكره ابـ حبان» :وزاد ،«الؾسان»يف  وأقره الحافظ -«طؾل مجفقل

 «!لتََّشقُّعا ٕجؾ :يعـل -قال: إٓ أين ٓ أطتؿد طؾقف

وروايتف طـ  ،فالرجؾ خارجل إباضل كؿا ترى ،كذا قال! ولعؾف سبؼ قؾؿ

سئؾ طؾل بـ أبل  :قال ،ةأبق طبقد» :هؽذا (159.412)« الؿسـد» طؾل يف هذا

 -«---ملسو هيلع هللا ىلص اهلل صالب: بلي شلء بعثؽ رسقل

وضاهره  ،ةمسؾؿ بـ أبل كريؿة هل كـقو «ةأبق طبقد» :فقف معؾًؼا هؽذا وقع

 ،أدخؾ بقـف وبقـ طؾل َجابًِرا (139.518)آكؼطاع، ويميده أكف يف حديث آخر 

 -ةء إزدي الثؼأبق الشعثا وهق ابـ زيد

ففق مجفقل العقـ  ،هذا مع كقكف لؿ تثبت تابعقتفة أن أبا طبقد :ةوالخالص

 -«الجرح والتعديؾ»يف  كؿا تؼدم طـ الذهبل، وسؾػف يف ذلؽ أبق حاتؿ الرازي

 -ةالثاكقة وهق العؾ

هذا بالحديث دون « مسـد الربقع» وهل تػرد :ةثالثة استخراج طؾ ويؿؽـ

ِعقػَ مـفا بإحاديث ة حتك الؿختص ،ةسـكحـ أهؾ ال كؾ كتبـا ة الضَّ

لقس لفؿ ة ويف اطتؼادي أن اإلباضق !الربقعة مع ما طرفت مـ جفال !ةوالؿقضقط

طؾك ,طـدهؿ ة يف كتاب متداول حافظة إسـاد معروف يرويف ثؼ ,طؾك إقؾ,
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الؿملػ فقف  فؽقػ يعتؿد طؾك مثؾف لق كاكت أساكقد ،طـ الؿملػ ,إقؾ

مسؾؿ بـ أبل )فلكثرها تدور طؾك هذا الؿجفقل  :ات هقفاتوهقف !ةصحقح

 -(ةكريؿ

كؿا حاولقا تقثقؼ ة أن اإلباضق :ةيحسـ ذكره بفذه الؿـاسب وإن مؿا

والعؾق  كذلؽ حاولقا رفع صبؼتف ،بالؽالم الؿزخرف (بـ حبقب الربقع)الؿملػ 

 ،ؼدمتفكؿا حاول ذلؽ شارحف السالؿل يف م ،اجعؾقه َتابِِعقًّ ة فؿر ،بنسـاده

أحد أفراد الـبغاء مـ آخر » «:مسـده»يف  تحت اسؿف صبعقا بذلؽ حقـ وصرحقا

مـ » «:شرحف» لقا ذلؽ وصححقه فطبعقا تحت اسؿ مـثؿ طدَّ  !«ةقرن البعث

 !«ةلؾفجرة الثاكقة الؿائة أئؿ

 :فؼد شايعفؿ طؾك ذلؽ إستاذ طز الديـ التـقخل !الشديد ومع إسػ

 !كؿا تؼدم قـلتَّابِعِ فجعؾف مـ ثؼات ا

كقػ يتجرأ همٓء طؾك ما ذكركا وهؿ يرون أن  ,!واهلل, ولست أدري

وهق قد مات يف ة سػقان بـ طققـ طـ (228و 216)ص «الؿسـد»يف  يروي الربقع

الؿريسل الؿبتدع  طـ بشر (222)صويروي  !(198)ة آخر الؼرن الثاين سـ

ة سـ ـ الؼرن الثالثوقد مات يف آخر الربع إول م ،الضال الؿشفقر بضاللف

 --ةأخربكا بشر طـ إسؿاطقؾ ابـ طؾق :(212)صروايتف  :ومثؾف !(218)

فقؽقن  !(183)ة يف آخر الؼرن الثاين سـ ,أيًضا, تقيفة ابـ طؾق َوإِْسَؿاِطقؾ

وقد  ،أو غقره اسقاء كان هق الؿريسل الؿذكقر آكِػً  ،الثالث الراوي طـف مـ الؼرن
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 قال أبق -طـ أبقف ،ةبشر بـ إسؿاطقؾ بـ طؾق» «:الؾسان»و «الؿقزان»يف  وجدت

 -«مجفقل :حاتؿ

أن يروي طؿـ  ,بؾ َوَتابع تابعل, اأن يروي مـ كان َتابِِعقًّ  فؽقػ يعؼؾ

وهذا ما لؿ  ،خالف الؿعتاد إٓ إذا كان صقيؾ العؿر طؾك، يف الؼرن الثالث مات

وذلؽ مؿا  !وٓ لقفاتف دتفلقٓ بؾ إهنؿ لؿ يذكروا لف تاريًخا :يذكروه ولق َتْؾِقيًحا

 -يدل البصقر طؾك أن الرجؾ مغؿقر ٓ يعرف

وهق مـ أطؾؿ مـ طرفـا يف العصر الحاضر -ؾل كْ رِ الزِّ ة محتك إن العال  

سقى كؾقؿات  لؿ يذكر فقف ،لؿا ترجؿ لؾربقع هذا -اَوَحِديثً  ابتراجؿ األطالم قديؿً 

ثالث كؼاط مؽان تاريخ  ووضع !أخذها مـ شرح السالؿل الؿتؼدم ذكره ال غقر

ة مـف إلك أكف غقر معروف، فؽقػ مع هذه الجفالة إشار !(...- ...)والدتف ووفاتف 

 «!إكف أصح كتاب مـ بعد الؼرآن الؽريؿ» «:مسـده»يف  يؼقل السالؿل اَوَطْقـً  ةً صػ

ة مـف لؾشقع ةً مضاها ؛ِخاَلًفا لجؿاهقر الؿسؾؿقـ ؛«الصحقحقـ» ويجعؾف أصح مـ

 ؟!!هق األصح طـدهؿ ن كتاب ُكَؾْقـِقِفؿْ الذيـ يجعؾق

 ...» :وكقػ يصػ السالؿل مملػف الربقع بؿا تؼدم مـ األوصاف التل مـفا

طـد األوائؾ وال  وهق مغؿقر لقس َمْعُروًفا ال ،«الشفقر بقـ األواخر واألوائؾ

الؿسؾؿ ويخؾد يف  ومـ الؽبائر التل يؽػر بفا ،اوزورً  األقس هذا َكِذبً  ؟!األواخر

 ؟!الـار مع الؿشركقـ طـدهؿ

أحد  مـ غرائب هذا الزمان وطجائبف أن يتجرأ :أققلة وبفذه الؿـاسب
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: بغقر اسؿف سؿاه اويملػ كَِتابً  -وهق الشقخ أحؿد بـ حؿد الخؾقؾل- اإلباضققـ

 ،ةلربفؿ يف الجـ الؿممـقـة اكتصر فقف لؿذهبف يف إكؽارهؿ رؤي «!الحؼ الدامغ»

أسالفف ة صريؼ وقد سؾؽ فقف .خؾقد أهؾ الؽبائر يف الـاروب ،وققلفؿ بخؾؼ الؼرآن

ة ضـق وجعؾفا ،ةأهؾ السـة وغقرهؿ مـ أهؾ األهقاء يف تلويؾ أدلة مـ الؿعتزل

َلتف فقؼقل َمَثاًل  ،أو الثبقتة الدالل َٓ ة الظاهر فقؿا كان مـ الؼرآن وأخرجف طـ َد

(، 55)ص «!ٓلوالدلقؾ إذا اطرتاه آحتؿال سؼط بف آستد»: طؾك إقؾ

 -غقرهاو

تلويؾف لؼقلف  كؿثؾ :لتقافؼ مذهبف :وأما ما استدل بف هق مـ أيات فتلولفا

 :فنكف تلول ققلف :[03، 00]الؼقامة:  ﴾ڀ ٺ ٺ ٺ پ ڀ ڀ ڀ﴿ :تعالك

ة ـوفقؿا كان مـ السُّ  !ةومع ذلؽ ففل طـدهؿ قطعق !ةمـتظر :أي ﴾ٺ﴿

وهق  ،لف أن التلويؾ غقر كاجح فقف استعؿؾ فقفا معقل الفدم الحديث وتبقـو

وأحادي ٓ تـفض  ،ةهذه إحاديث آحادي ومفؿا يؽـ فنن» :(62)صققلف 

 «!---ةآطتؼادي إمقر يفة بف حج

 ،يؾفج بذلؽ أهؾ إهقاء والبدع يف كؾ زمان ،كعرففا مـ أخزمة شـشـ

 !فقفا الػرق والطقائػ كثرت زماكـا هذا الذية وبخاص

 وكىىىىىؾ يىىىىىدطل وصىىىىىاًل بؾقؾىىىىىك

 

 ولقؾىىىىىك ال تؼىىىىىر لفىىىىىؿ بىىىىىذاَكا! 

يردون آستدٓل بإحاديث  ،وإن طجبل مـ همٓء ٓ يؽاد يـتفل 

قن بإحاديث أخرى هؿ يستِدلُّ ة ومـ جف ،ةالقاهقة بتؾؽ الحجة الصحقح
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ِعقػَ  ة أثار الؿقققفبؾ وب :ةالصحقحة يف السـ وما ٓ أصؾ لف ،ةوالؿقضقطة الضَّ

بؿا ٓ يصح مـ الؿرفقع  وكتاب الخؾقؾل الؿذكقر آكًِػا مشحقن ،ةالقاهق

 ؟!«الؿسـد الصحقح» ٓ وهق يستؼل مـ كتاب إمامف ؿَ ولِ  ،والؿقققف

 :«الصحقح»: فلضافقا هؿ مـ طـد أكػسفؿ ،«الؿسـد» اسؿف ولؼد كان

« ؿسـد الصحقحال»: يف كتاهبؿة ولقضاهقا طـدهؿ أهؾ السـ ،الـاس لقضؾقا

ويؽػل الؿـصػ أن يعؾؿ أن أكثر أحاديث  ،وشتان ما بقـفؿا !البخاري إلمامل

مع ,وإساكقد إخرى  ،الؿجفقلة مسؾؿ بـ أبل كريؿ صحقحفؿ تدور طؾك

 :مِْثؾ :فػقفا كثقر مؿـ طرفقا بالضعػ الشديد ,أن أكثرها مراسقؾ أو معاضقؾ

ومحؿد  ،قف العامري البصريبـ ط وزيد ،(218 ،217)صأبان بـ أبل طقاش 

 ،(242 ،226 ،215،225)وجقيرب  ،(242 ،225 ،215)صبـ يعؾك 

َأْيًضا، وأبق  (219)صوطبد الغػار القاسطل  ،(219)صوإسؿاطقؾ بـ يحقك 

والحسـ بـ ديـار طـ  ،وبشر الؿريسل كؿا تؼدم ،(225)صبؽر الفذلل 

ـ وبعضفؿ م -(236 ،223)صوالؽؾبل  ،(222)صجحدر  خصقب بـ

َفْضاًل طؿا فقف مـ  هذا !الذيـ قبؾفة والثالث كفذا الؽؾبل ،الؽذابقـ الؿعروفقـ

 -الؿجال لحصرهؿ سعيتَّ  الضعػاء َواْلَؿَجاِهقؾ مؿا ٓ

 

* * *
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 /ثاىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- إظٍاـ٘و األُصاري

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (978.ص12ج) «ةالضَّ

ُف مـ العؿؾ أشدُّ مـ العؿؾ: إن الرجؾ مـ : »(5989) ؾك حديثط ما ُيَتَخقَّ

مـ السر  فنذا حدث بف الـاس ُيـَسُخ  ،يف السرة فتؽتب الحػظ ،أمتل يعؿؾ يف السر

وٓ  ،فاتؼقا اهلل ،فقبطؾ :إلك الرياءة فنذا ُأْطِجب بف ُكِسَخ مـ العالكق ،ةْلَعاَلكِقَ اإلك 

 -«بأطؿالؽؿ بالُعجْ  تبطؾقا

ومـ صريؼف ابـ  ،(64, 6.63) «التاريخ»يف  أخرجف الخطقب -مقضقع

 بـ أبل زياد طـ أبان مـ صريؼ إسؿاطقؾ (3.154) «الؿقضقطات»يف  الجقزي

 وإكؿا ، يصحٓ» :وقال ابـ الجقزي -بـ مالؽ َمْرُفقًطا بـ أبل طقاش طـ أكس

                                           

ث الػؼقف إصقلل الؾغقي، أبق محؿد إسؿاطقؾ بـ محؿد بـ (1) ؼ السؾػل الؿحدِّ  العالمة الؿحؼِّ

 هـ(-1345ماحل بـ طبد الرحؿـ، ُولِد بصحراء إفريؼقا الغربقَّة بؿالل، طام )

 ،«إباحة التحؾِّل بالذهب الؿحؾَّؼ لؾـساء، والرد طؾك إلباين يف تحريؿف» مـ مملػاتف:

ؼقـ مـ اكحرافات » ،«آكتصار لشقخ اإلسالم محؿد بـ طبدالقهاب» بقان مققػ الؿحؼِّ

التحػة » ،«ث اإلسراء والؿعراج مـ تػسقر ابـ كثقر، والتعؾقؼ طؾقفاتجريد أحادي»، «الؿتصقفة

 «-الرباكقة شرح إربعقـ الـقوية، مع إحاديث التل زاَدها ابـ رجب

 -هـ(1417ذو الؼعدة  26.11تقيف فجر الجؿعة )
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 :ال الدارقطـلق :وإسؿاطقؾ ،يف الضعػة فـفاي :وأبان ،يروى كحقه طـ الثقري

 -«ٓ يحؾ ذكر إسؿاطقؾ إٓ بالؼدر :انوقال ابـ حب -مرتوك كذاب

 -«شقخ دجال: »(1.129) «الضعػاء» ان يفزاد ابـ حب :قؾت

 - (2.358)اق ثؿ ابـ طرَّ , (2.333) «الملئ»يف  وتعؼبف السققصل

 -طـ أبل الدرداء كحقه« شعب البقفؼل»يف  بلن لف َشاِهًدا

 -طؾقف يف التالل ويليت الؽالم :قؾت

فؼال  ،ببعض اختصار (1.215) «اإلحقاء»يف  أورده الغزالل والحديث

حديث أكس بنسـاد  مـ« التاريخ»يف  أخرجف الخطقب» «:تخريجف»يف العراقل 

 «!ضعقػ

فنن إسـاده أسقأ مؿا  :وٓ يخػك طؾك أحد ما فقف مـ التساهؾ !كذا قال

فـؼؾ  اأْلَْكَصاريالشقخ إسؿاطقؾ بف فؼد اغتر بقـ مـ هذا التحؼقؼ، كؿا ت ،قال

مع أكف ساق  (30)ص «القابؾ الصقب» طؾك تضعقػف إياه وأقره طؾقف يف تعؾقؼف

طـده هبذا ة طؾك شلء ففق أن الشقخ ٓ معرف وهذا إن دل -إسـاد الخطقب بف

مؿا يـايف الـصح الؿلمقر بف يف غقر  وذلؽ ،أو أكف ٓ يفتؿ بالتحؼقؼ ،العؾؿ

ـُ الدِّ » :ملسو هيلع هللا ىلصلديـ كؾف يف ققلف وجعؾف ا ،حديث   :قال ؛ـؿَ لِ  :قاالُ قَ  .ةُ صقَح الـ   ي
ِ
، هلل

وهق  ،أخرجف مسؾؿ وغقره -«ؿفِ تِ وطام   ،قـؿِ سؾِ الؿُ  ةِ وألئؿ   ،فقلِ ُس ولرَ  ،فؽتابِ ولِ 

 -غقره(، و26) «اإلرواء»يف  مخرج

مـ أكقاع الـصح و» :(20)ص «شرح األربعقـ»يف  ابـ رجب قال الحافظ
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ة رد إهقاء الؿضؾ ,وهق مؿا يختص بف العؾؿاء, تابف ورسقلفهلل تعالك وك

 ،دٓلتفؿا طؾك ما يخالػ إهقاء كؾفا وبقان ،طؾك مقردهاة بالؽتاب أو السـ

ِعقػَ وكذلؽ رد إققال  طؾك ة الؽتاب والسـة وبقان دٓل ،مـ زٓت العؾؿاءة الضَّ

ومـف تبققـ  ،وما لؿ يصح ملسو هيلع هللا ىلصومـ ذلؽ بقان ما صح مـ حديث الـبل  ،ردها

ـْ تؼبؾ روايتف مـفؿ ومـ ٓ تؼبؾ رواياتف :حال راويف وبقان غؾط مـ غؾط  ،مـفؿ َم

 -«مـ ثؼاهتؿ الذيـ تؼبؾ رواياهتؿ

 

* * *
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 ث اىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- اهلل اىسوٗغ ـتس

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طؾك تعؾقؼف  طـد( 15.ص13ج) «ةالضَّ

َـّ إذا أتاها زوُجفا َلَقْؽِشػاِن طـفؿا: »(6556) حديث  إين ٕحَسُب إحداك

                                           

وهق الشقخ الحافظ طبد اهلل بـ محؿد بـ أحؿد الدويش، أحد طؾؿاء الؿؿؾؽة العربقة السعقدية،  (1)

، وكشل كشلة مباركة، وكان آية يف سرطة الحػظ والػفؿ مع 1373مـ أطالم مـطؼة كجد، ولد يف طام 

الذكاء الؿتققد، بدأ صؾب العؾؿ صغقًرا، واجتفد يف سبقؾ تحصقؾف طؾك أيدي العؾؿاء العامؾقـ، 

ل، وكان مؽبًّا وكان سعقف دائًؿا يف تحصقؾ العؾؿ واقتـاء الؿملػات الـادرة يف جؿقع العؾقم الشرط

طؾك كتب السؾػ الصالح، ولذلؽ تجده شديد التلثر هبؿ وبلحقالفؿ، وكان أشد تلثًرا بشقخل 

 آسالم ابـ تقؿقة ومحؿد بـ طبد القهاب وتالمقذهؿ مـ أئؿة هذه الدطقة-

، «الزوائد طؾك مسائؾ الجاهؾقة» ،«التقضقح الؿػقد لؿسائؾ كتاب التقحقد»مـ مملػاتف: 

دفاع أهؾ السـة واإليؿان طـ حديث خؾؼ » ،«ؿقضحات ٕخطاء دٓئؾ الخقراتإلػاظ ال»

التـبقفات الـؼقات »، «الؿقرد الزٓل يف التـبقف طؾك أخطاء الظالل» ،«آدم طؾك صقرة الرحؿـ

تـبقف الؼاري طؾك تؼقية ما ضعػف »، «طؾك ما جاء يف أماكة ممتؿر الشقخ محؿد بـ طبد القهاب

إرسال الريح الؼاصػ طؾك مـ أجاز فقائد » ،«ت الؿػقدة طؾك تاريخ الؿديـةالؽؾؿا»، «إلباين

 .«التعؾقؼ طؾك فتح الباري»، «الؿصارف

هـ، طؾك إثر مرض لزمف حقالل خؿسة طشر  28.15.1459يقم السبت الؿقافؼ  $تقيف 

ؾقؿ وطبادة يقًما، وقد كان طؿره حقـ وفاتف ما يؼارب أربعة وثالثقـ طاًما، قضاها يف العؾؿ والتع

وأسؽـف الػردوس  رحمه اهلل تعالىربف، وقد خؾػ مؽتبة طؾؿقة طامرة بالؽتب الـػقسة، ف

 إطؾك- )بؼؾؿ طبد العزيز بـ أحؿد الؿشقؼح.باختصار(-
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ـَ  ،ِحؿاران صاِحبِف كلهنؿاة يـظُر أحُدهؿا إلك طقر ،الؾِّحاَف  فننَّ اهلَل  ،فال تػَعْؾ

 -«يؿُؼُت طؾك ذلؽ

امـؽر   حدثـا :( قال8.248« )الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين- جدًّ

 بـ أيقب طـ طبقد اهلل بـ زحر أكا يحقك :مريؿ ثـا سعقد بـ أبل، يحقك بـ أيقب

 ايقمً  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل بقـؿا: قالة طـ طؾل بـ يزيد طـ الؼاسؿ طـ أبل أمام

َـّ تخربَن بؿا يػعُؾ » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل إذ قال لفا ،ةجالس وطـده إمرأ إين ٕحسُبؽ

َـّ  َـّ أزواُجؽ ػتخر إكا لـ !بلبل وأمل أكت يا رسقل اهلل !قالت: إي واهلل «!بُؽ

 «-فنن اهلل يؿؼت مـ يػعؾ ذلؽ ،فال تػعؾـ» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بذلؽ! فؼال رسقل

وخقرهؿ  ،متؽؾؿ فقفؿة فقف ثالث ،وهذا اإلسـاد ضعقػ مظؾؿ :قؾت

قال ابـ  وقد ،ةالرحؿـ صاحب أبل أمام الرحؿـ أبق طبد ابـ طبد وهق ،الؼاسؿ

االحديث  مـؽر» (:2.62بـ زحر) حبان يف طبقد اهلل ؿقضقطات يروي ال ،جدًّ

وإذا اجتؿع يف إسـاِد  ،يزيد أتك بالطامات وإذا روى طـ طؾل بـ ،طـ إثبات

ال يؽقن ذلؽ  ،الرحؿـ والؼاسؿ أبق طبد اهلل بـ زحر وطؾل بـ يزيد طبقُد  خبرٍ 

 «.مؿا طؿؾت أيديفؿ الخبر إال

ـ يزيد ،رواه الطبراين» (:3/013« )الؿجؿع»يف و  «.ضعقػ وهق ،وفقف طؾل ب

ة تـبقف الؼاري طؾك تؼقي» :فقؿا سؿاه $اهلل الدويش  شقخ طبدوقؾ ده ال

« اإلرواء»يف -( تضعقػل 120: فؼد اكتؼد فقف )رقؿ الحديث« ما ضعػف األلباين

إياكؿ والتعري، فنن معؽؿ مـ ٓ يػارقؽؿ » :الترمذي لحديث- (1/120/63)
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 «-فاستحققهؿ وأكرمقهؿ ،الرجؾ إلك أهؾف وحقـ يػضل ،إٓ طـد الغائط

ذكر مـفا  ثؿ ،لؿا لف مـ الشقاهد ،فؼد ذهب هق إلك أن إقرب أكف حسـ

 !اوٓ متـً  آ سـدً  ،ةلؾشفاد وهق كؿا ترى ٓ يصؾح ،هذا

 -فؼد طرفت وهاءه :أما السـد

 -فألكف يـفك طـ التعري طـد الجؿاع :وأما الؿتـ

 -فاختؾػا الجؿاع والغائط،ة فألكف إكؿا يـفك طـف يف غقر حال :وأما الؿشفقد لف

 إحاديث وكؼد ،طؾك أن هذا الؿـتِؼد ٓ فؼف طـدهة الؽثقرة وهذا مـ إدل

ة مع اطرتايف بسع,والؿذكقر  ،بلصقل طؾؿ الحديثة ٓبد فقف مـ الػؼف، والؿعرف

 وٓ بؿا يشرتط يف ،ٓ طؾؿ طـده بالحديث الشاذ والؿـؽر ,ففق ،اصالطف وحػظف

هق  عرف أن هـاك يف )الصحقح( ماالحديث الذي يصؾح لالستشفاد، وٓ ي

ة الحقثق ففق مـ هذه ،,يجحد :وٓ أققل,ذلؽ ولؽـف ٓ يتبـاه  أو يعرف ،مـتؼد

 طؾك متقن اولؽـف أوسع مـف اصالطً  ،فؼط كذاك الؿصري الجاهؾ الجاين

 واكظر -إن شاء اهلل تعالك وحسـ قصده يف الـؼد ،لساكفة مع سالم ،إحاديث

 -(2243) الحديث الؿتؼدم

 غقر يحقك بـ أيقب شقخ ،دون ابـ زحر ثؼات رجال الشقخقـ ثؿ إن َمـ

 «-صالح» :وهق مـ شققخ الـسائل، وقال فقف ،وهق العالف الخقٓين ،الطرباين

 «-صدوق» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ

 حدثـا طؿر بـ :(1.169.1448« )مسـده»يف  وقد خقلػ، فؼال البزار
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ابـ  حدثـل :بـ أيقب قال ثـا يحقك :ـ أبل مريؿثـا سعقد ب :الخطاب السجستاين

أبل  طـ يحقك بـ أبل كثقر طـ ,طبقد اهلل بـ َزْحر :يعـل,أبق( زحر  :)إصؾ

 فنكف إذا لؿ ،فؾقسترت ،إذا أتك أحدكؿ أهؾف» :بؾػظ امرفقطً ة طـ أبل هريرة سؾؿ

كان  ،فنن كان بقـفؿا ولد ،وبؼل الشقطان فخرجتة استحقت الؿالئؽ ،يسترت

 إٓ هبذا اإلسـاد طـ أبل ا كعؾؿف مرفقطً ٓ» :وقال البزار«-فقف كصقب لؾشقطان

 «-وإسـاده لقس بالؼقي ،فؼطة هرير

 وقد قال ابـ طدي يف آخر ،وذلؽ لحال طبقد اهلل بـ زْحر كؿا سبؼ :قؾت

ويؼع يف  ،لف غقر ما ذكرتو» :( بعد أن ساق لف أحاديث4.1633ترجؿتف )

ابـ أبل ة يحقك بـ أيقب مـ رواي وأروى الـاس طـف ،قفطؾ أحاديثف ما ٓ يتابع

 «-مريؿ طـف

 فال ،,كؿا هق ضاهر, اومتـً  اتختؾػ طـ إولك إسـادً ة وهذه الرواي :قؾت

 ٕن َمـ ،,كؿا أرجح,كػسف  أو مـف ،أدري إذا كان آختالف مؿـ دون ابـ زحر

  ،ادوكف ثؼات أيًض 
َّ

 فؼد ذكره ابـ حبان ،حاُلف كحال الخقٓين ,هذا,فنن الخطابل

 «-صدوق» :,أيًضا, وقال الحافظ «-مستؼقؿ الحديث» :وقال ،«الثؼات»يف 

 فؼال الطرباين يف ،آخر يف إسـاده اأن هـاك اختالفً  :ما رجحت ويميد

 :قال ,ةُزْغبَ ,حدثـا أحؿد بـ حؿاد  :برتققؿل( , 1.12.2.177)« إوسط»

بل الؿـقب أبـ زحر طـ  ـ طبقد اهللثـا ابـ أيقب ط :سعقد بـ أبل مريؿ قال ثـا

 ،ؿ يروه طـ يحقك إٓ أبق الؿـقب الجرشلل» :وقال --- بف-يحقك بـ أبل كثقر طـ
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 «-تػرد بف يحقك بـ أيقب ،طـف إٓ طبقد اهلل بـ زحر وٓ

 «-صالح» :اوقال أيًض  ،ابـ حؿاد هذا مـ شققخ الـسائل أيًض  وأحؿد

 -ووثؼف غقره

 ذكر فقف بقـف ،طرب يف إسـاده طبقد اهلل بـ زحرففذا وجف آخر مؿا اض :قؾت

 -(أبا الؿـقب) :وبقـ يحقك بـ أبل كثقر

وابـ  ،(75.659)« الؽـك»يف  أورده البخاري ،هذا مجفقل وأبق الؿـقب

يف  وسؽتا طـف! وذكره العراقل ،ابـ زحر طـفة ( مـ رواي4.2.445حاتؿ ) أبل

روى بف أبق » :وقال ،قكساق هذا الحديث طـ يح(، و478« )الؿقزان ذيؾ»

زحر مـؽر  طبقد اهلل بـ !هذا حديث مـؽر :وقال ،«كالؽـ»يف  أحؿد الحاكؿ

 «-وأبق الؿـقب رجؾ مجفقل ،الحديث
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 (1)$ٌلتو نب ْادي اىٔاديع ث اىفالٌ/اىؼ٘ذ

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين   طـد تعؾقؼف طؾك (31.ص13ج) «ةالضَّ

ـْ قَ » :(6512) حديث  ة ََرَأ آيَ َم
ِّ

 [[1]اإلخالص: ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿و]اْلُؽْرِسل

ـْ ُدُخقِل اْلَجـَّ  ةٍ َمْؽُتقبَ  ةٍ ُدُبَر ُكؾِّ َصال
 -«إِٓ اْلَؿْقُت ِة َلْؿ َيْؿـَْعُف مِ

 -﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :باصؾ بذكر
                                           

، أحد طؾؿاء السؾػقة بالقؿـ،  (1) ـِ َقائَِدَة )اسؿ رجؾ( الَفْؿَداين القادِطلُّ ـِ ُمْؼبِِؾ ب ـُ َهاِدي ب ُمْؼبُؾ ب

رواد الحديث، قام بالدطقة السؾػقة يف القؿـ، وأكشل مدرسة طؾؿقة سؾػقة بدماج سؿاها وأحد 

بدار الحديث، ولد يف قرية دماج التابعة لؿحافظة صعدة بالقؿـ، ولؿ يمرخ مقالده طؾك وجف 

قَّة، ولؽـ يعتؼد أكف يف حدود طام   هـ، وقد كشل يتقؿ إب-1351التحديد لؽقكف كشل يف بقئة ُأمِّ

الجامع الصحقح يف »، «الشػاطة» ،«الصحقح الؿسـد مـ أسباب الـزول»مملػات كثقرة، مـفا: لف 

 ،«صعؼة الزلزال لـسػ أباصقؾ الرفض وآطتزال» ،«الصحقح الؿسـد مـ دٓئؾ الـبقة»، «الؼدر

يف الطؾقعة » ،«رياض الجـة يف الرد طؾك أطداء السـة» ،«السققف الباترة إللحاد الشققطقة الؽافرة»

 وغقرها كثقر-« اإللحاد الخؿقـل يف أرض الحرمقـ»، «الرد طؾك غالة الشقعة

هـ يف مديـة جدة بعد رحؾة طالجقة دامت 1422ربقع أخر  35تقيف مع غروب شؿس السبت 

 أكثر مـ سـة، طـ طؿر كاهز السبعقـ طاًما-

الشقخ مؼبؾ »ة- بؼؾؿ صاحب الرتجؿ« ترجؿة أبل طبد الرحؿـ مؼبؾ بـ هادي القادطل» اكظر:

اإلهباج برتجؿة العالمة الؿحدث أبل »لؿعؿر بـ طبد الجؾقؾ الؼدسل- « ودار الحديث بدماج

بؼؾؿ أبل إبراهقؿ حؿقد بـ قائد بـ « طبد الرحؿـ مؼبؾ بـ هادي القادطل ودار الحديث بدماج

 «-إطالم إجقال بؽالم اإلمام القادطل يف الػرق والؽتب والرجال» طؾل العتؿل-
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ومـ صريؼف  ،(8.134.7532) «الؿعجؿ الؽبقر»يف أخرجف الطرباين 

 -(1.152.1« )كتائج إفؽار»يف الحافظ ابـ حجر 

دُ  :قال الطبراين َثـَا ُمَحؿَّ   َحدَّ
ُّ

قِصل ـِ بـ َكْقَساَن اْلِؿصِّ َثـَا  :بـ اْلَحَس َحدَّ

 
ُّ

ـُ بـ بِْشٍر الطََّرُسقِسل  -اْلُحَسْق

يٍؼ اْلِحْؿِصلا  وَثـَا َطْؿُرو بـ
ُد  :إِْسَحاَق بـ اْلَعالِء بـ ِزْبرِ ل ُمَحؿَّ َثـَا َطؿِّ َحدَّ

َثـَا َهاُرونُ  وَثـَا ُمقَسك بـ -إِْبَراِهقؿَ  بـ   [َهاُروَن ]َحدَّ
ُّ

اُر الطََّرُسقِسل  ،بـ َداُوَد الـَّجَّ

ُد بـ ِحْؿَقرٍ  َقاُلقا: َثـَا ُد بـ :ُمَحؿَّ َثـِل ُمَحؿَّ  َقاَل  َحدَّ
ُّ

 ة َ َسِؿْعُت َأَبا ُأَمامَ  :ِزَياٍد إَْلَفاكِل

  َقاَل َرُسقُل  :ُل َيُؼق
ِ
ُد بـ إِْبَراِهقَؿ فِل َحِديثِِف: » :-- فذكره وقال-:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل َزاَد ُمَحؿَّ

 -«﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿وَ 

 :اهلل الزاهد ابـ إبراهقؿ بـ العالء الدمشؼل أبق طبد ومحؿد هذا هق :قؾت

 :يوقال ابـ طد -كذاب :قال الدارقطـل» :وقال ،«الؿقزان»يف  أورده الذهبل

طـف إٓ طـد ة ٓ تحؾ الرواي :ابـ حبان وقال -ةأحاديثف غقر محػقضة طام

وابـ  ،$صدق الدارقطـل  :قؾت» :ثؿ قال -«آطتبار، كان يضع الحديث

 -هق مـ شققخفو« ســف»يف  لف إذ روى :يعـل -«فؿا طرففة ماج

 -«مـؽر الحديث» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ

 بؾ أوهؿ أكف حديث «!الـتائج»يف ف كقػ سؽت طـف فالعجب مـ :قؾت

 فؼال :ؾـقويل« شرح إذكار»يف بؾ ذلؽ ما ففؿف ابـ طالن  !ةحسـ هبذه الزياد

ة طشر ]مرات[ دبر كؾ صال ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ة طؼب حديث آخر يف قراء,
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ؽرسل الة وجاء حديث قراءهتا مع آي» :,(654تؼدم الؽالم طؾقف برقؿ ) ،ةمؽتقب

حديث حسـ أخرجف الـسائل يف  وهق ،الباهؾلة أبل أمام فِل َحِديِث 

 «----)الؽربى(

كؿا  ،﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿: دون ذكر :بؾ صحقح :الحديث حسـ :وأققل

 «الدطاء»يف  ,أيًضا, أخرجف وهبذا ،ةالطرباين مـ الطريؼ إولك والثالثة رواي يف

)ثـا هارون( بـ  ـا مقسك بـ هارونحدث :لؽـ وقع فقف ،(2.1154.675)

 --- إلك آخره-الـجار الطرسقسل داود

ة وهل زياد ،التل بقـ الفاللقـة طؾقف مـ أيـ أخذ هذه الزياد ولؿ يذكر الؿعؾؼ

 , 2.259.2.8234) ؾطرباينل« الؿعجؿ إوسط» استدركتفا مـة صحقح

 -(برتققؿل

يف  ـ الجقزيكؿا رواه اب, «إفراد»يف  وكذلؽ أخرجف الدارقطـل

( مـ 1.235)« الملل»يف  ومـ صريؼف السققصل ،,( 1.244) «الؿقضقطات»

( !)كذا قال حدثـا هارون بـ زياد :سؾقؿان ]بـ[ إشعث اهلل بـ صريؼ طبد

-- بف: دون -حدثـا محؿد بـ حؿقر :قآ ،كصاريإة صدق وطؾل بـ ،الـجار

 -ةالزياد

 مـ ,أيًضا, وابـ السـل ،(155)« ةالققم والؾقؾ»يف  وكذلؽ أخرجف الـسائل

ـ حؿقر  -(972) «ةالصحقح»يف  وتؼدم تخريجف --- بف-صرق أخرى طـ محؿد ب

هبا  وتػرد ذاك الؽذاب ،ةدون الزياد الحديثة فاتػاق كؾ هذه الطرق طؾك رواي
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الشقاهد  إلك ذلؽ طدم ورودها يف يضاف -دوهنؿ ٕكرب دلقؾ طؾك كؽارهتا وبطالهنا

 -,وإن كاكت ٓ تخؾق مـ ضعػ,« الملل»يف  ققصلالتل ذكرها الس

« الؿجؿع»يف  الحديث فنكف ذكر :مـ الحافظ الفقثؿل ,أيًضا, فالعجب

« إوسط»و «الؽبقر»يف  رواه الطرباين» :وقال ،ةهبذه الزياد (15.152)

 «!وأحدها جقد ،بلساكقد

 وهق يف ذلؽ تابع !ةالباصؾة والرواي ،ةفؾؿ يػرق بقـ روايتف الصحقح

يف  الشقكاين :مـفؿ :جؿع وتبعفؿا يف ذلؽ ،(2.261« )الرتغقب»يف  لؾؿـذري

 ،«الؿعجؿ الؽبقر» طؾك وصاحبـا الؿعؾؼ ،(117)ص« الذاكريـة تحػ»

وأخقكا الشقخ الػاضؾ مؼبؾ بـ  ،«طؿؾ الـسائل»طؾك  تعؾقؼف والدكتقر فاروق يف

طـ  فضاًل  ،(ؽقيتال - 1/236« )تػسقر ابـ كثقر» طؾك تعؾقؼف هادي القادطل يف

( أكف 233)صفنكف ذكرفقف  «!...ةالصالة صحقح صػ» أسؿاه ذاك الجاهؾ يف ما

ُـّ قراء مجؿقع » ثؿ كؼؾ كحقه طـ ،مع الؿعقذتقـ ﴾ٱ ٻ ٻ ٻ ﴿ :ةُيس

 !لؿ يذكر الحديث(، و3.486« )الـقوي

بـ إسحاق بـ العالء بـ  طؿروة وهل جفال :أخرىة ويف الحديث طؾ

طؾك شرط ابـ  وهق ،ةيؼ الحؿصل شقخ الطرباين: فنين لؿ أجد لف ترجؿزبر

 -فؾؿ يرتجؿف! واهلل أطؾؿ ،«تاريخ دمشؼ»يف  طساكر

* * *
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 (1)اىجتار اىفصٗٔايئ اىصخٍَ نب ـتس اىؼ٘ذ ـتس

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف طؾك  (35.ص13ج) «ةالضَّ

 َوُيْسِؿُعُفؿُ  ،َيـُْػُذُهُؿ اْلَبَصرُ  ،َصِعقٍد َواِحدٍ  ُس فِلُيْجَؿُع الـَّا» :(6514) حديث

اِطل ـِ الِعزُّ  :ثؿ يـادي ،الدَّ  :ثؿ يؼقل ،مرات( )ثالث !والؽرمُ  سقعؾؿ الجؿع لَِؿ

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴿أيـ الذيـ كاكت 

 :ثؿ يؼقل !العز والؽرم سقعؾؿ أهؾ الجؿع لؿـ :ثؿ يـادي ؟ةأي [16السجدة: ]

 ،)ثالث مرات( ؟[37الـقر: ] ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ﴿أيـ الذيـ كاكت 

 -«؟يحؿدون اهلل ادون الذيـ كاكقاأيـ الحؿَّ  :ثؿ يؼقل

                                           

هـ- يف قرية فريقا- بشؿال الفـد- طؿؾ 1372طبد الرحؿـ بـ طبد الجبار الػريقائل، ولد طام  (1)

سـة بعد تخرجف مـ الجامعة السؾػقة يف الفـد مدرًسا وداطقًة ومحرًرا يف مجؾة صقت إمة 

والؿحدث مـ مجالت الجامعة السؾػقة- بعد إكؿالف مرحؾة الدكتقراه يف الحديث وطؾقمف 

اًذا مساطًدا يف الجامعة السؾػقة بالفـد مـ قبؾ الجامعة اإلسالمقة، وُطقـ أستاًذا ُطقـ أست

 مساطًدا يف جامعة اإلمام محؿد بـ سعقد اإلسالمقة بالرياض-

، «جفقد مخؾصة يف خدمة السـة الؿطفرة: )تاريخ طؾؿ الحديث يف الفـد(»لف مملػات، مـفا: 

، «السقرة العؾؿقة لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقة»، «جفقد أهؾ الحديث يف خدمة الؼرآن الؽريؿ»

مصطؾح الحديث يف ضقء إفادات »، «تراث الؿسؾؿقـ العؾؿل يف كظر شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة»

كظرة »، «شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وجفقده يف الحديث وطؾقمف»، «شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة

 ، وغقرها كثقر-«اإلسالم إلك الزهد والتصقف
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( مـ 2.9) «ةالحؾق»يف  وأبق كعقؿ ،(2.399حاكؿ )ضعقػ- أخرجف ال

بـ طامر ة طؼب اهلل بـ ططاء طـ أبل إحقص طـ أبل إسحاق طـ طبد صريؼ

ْطقَ  :قال  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ت رسقلئفج ،فؾؿا كان كقبتل: سرحُت إبؾل ،ةَ كـا كتـاوب الرَّ

صحقح، ولف صرق طـ »: -- فذكره- وقال الحاكؿ-فسؿعتف يؼقل: ،وهق يخطب

 !ووافؼف الذهبل «-قأبل إسحا

 :لف طؾؾ :وأققل

 -,وهق: السبقعل,اختالط أبل إسحاق  :األولك

ق الذهبل فؼد :اهلل بـ ططاء طبدة جفال :ةالثاكق  بقـف وبقـ« الؽاشػ»يف  فرَّ

 فجعؾفؿا :«التؼريب»و «التفذيب»يف لؾحافظ  اخالفً  :اهلل بـ ططاء الطائػل طبد

 -«يخطئ ويدلس :صدوق: »وقال ،اواحدً 

 -وسبؼف ابـ أبل حاتؿ، ومـ قبؾف البخاريُّ  ،لظاهر ما صـعف الذهبلوا

كسَبف (، و7.41« )ثؼاتف» فنكف لؿا أورده يف اتباع التابعقـ مـ :ابـ حبان وخالػفؿا

 «-ولؿ يره :بـ طامرة هق الذي يروي طـ طؼبو» :: قالامؽقًّ 

 -ةأكف لؿ َيَر طؼب ادً ( ممك5.33) ,أيًضا, وذكره يف التابعقـ

 :وهق -ففق مـؼطع :اء كان هذا أو ذاكوسق

 :(3.1.165اهلل بـ ططاء هذا ) طبدة قال البخاري يف ترجؿ :ةالثالثة العؾ

 اهلل طبد سللت أبا إسحاق طـ :قالة طـ شعب حدثـا أبق داود :أحؿد بـ سؾقؿان»
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أهؾ  مـ شقخ :قال :بؾإة كـا كتـاوب رطق :قالة الذي روى طـ طؼب :بـ ططاء

 حدثـقف :ٓ :فؼال :ةسؿعتف مـ طؼب :فؼؾت ،اهلل فؾؼقت طبد :ةشعب قال -الطائػ

فؾؼقت  -حدثـل زياد بـ مخراق :فؼال :فسللتف ،افؾؼقت سعدً  -سعد بـ إبراهقؿ

 -«رجؾ طـ شفر بـ حقشب حدثـل :فؼال :فسللتف ،زياد بـ مخراق

« مسـده»يف  ولقس هق ،,«الؿقزان»يف كؿا ,وأبق داود هذا هق الطقالسل 

 -بقعالؿط

 -«ةقد رواه كصر بـ حؿاد طـ شعبو» :الذهبل قال

 ،أشخاص ةَ أربعة  بـ ططاء أن بقـف وبقـ طؼباهلل طبد فؼد صح طـ :قؾت

 -وهق ضعقػ :ومـتفاه إلك شفر بـ حقشب ،معضؾ ففق

« الزهد»يف  ادفؼال هـَّ  :الضعػاء طـ صحابل آخر وقد رواه طـف بعض

 الرحؿـ بـ إسحاق طـ شفر بـ طـ طبدة حدثـا أبق معاوي( 1.134.176)

يجؿع اهلل الـاس يقم » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل :حقشب طـ أسؿاء بـت يزيد قالت

فقؼقم مـاٍد  :قال ،البصر ويـػذهؿ ،ُيسؿعفؿ الداطل ،واحد يف صعقدة الؼقام

اء والضراء يحؿدون اهلل تبارك وتعالك يف أيـ الذيـ كاكقا :فقـادي رَّ  :قال ؟السَّ

الحديث  «---فقـادي ثؿ يعقد ،بغقر حسابة الجـ فقدخؾقن ،فقؼقمقن وهؿ قؾقؾ

 -كحقه وأتؿ مـف

وهق ضعقػ باتػاق  :القاسطلة وطبد الرحؿـ بـ إسحاق: وهق أبق شقب

 -العؾؿاء
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( إلسحاق 4.373) «ةالؿطالب العالق»يف  وهذا الحديث طزاه الحافظ

 ,راهقيف ابـ :وهق,إلسحاق  وطزوه ،,«مسـده الؽبقر»: يف يعـل,يعؾك  وأبل

وتبعف  ،«الؿطالب»طؾك  لؿا قد يقهؿف تعؾقؼ الشقخ األطظؿل اخالفً  :صحقح

يف  وطزاه السققصل ،إلسحاق -اأيًض -فؼد طزاه الحاكؿ  ؛«الزهد» الؿعؾؼ طؾك

 ،وابـ أبل حاتؿ ،«ةالصال»يف  ,اأيًض ,لؿحؿد بـ كصر  (2/20« )الدر الؿـثقر»

 «-شعب اإليؿان» والبقفؼل يف ،وابـ مردويف

 وكذا يف ،«الشعب»يف  والبقفؼل ،آبـ مردويف أيًض ة ثؿ طزا حديث طؼب

 !الؽـف طزا حديث أسؿاء ٓبـ ماجف أيًض  ،( لؾزبقدي15.472)« شرح اإلحقاء»

ة تحػ»يف  وٓ هق ،وٓ طزاه إلقف غقره ،ولعؾف سبؼ قؾؿ مـف: فنكف لقس طـده

 -ؾؿزيل« إشراف

أورده الرازي طـ » :فؼال ،آخر اأوهؿ وهؿً  (1)«الزهد»طؾك  ثؿ إن الؿعؾؼ

يرفع هذا الحديث إال  ال :قال أبل :وقال ،األول وذكر الشطر ،امرفقطً ة حذيػ

 -«(2.217)طؾؾ الحديث  -أصح والؿقققف ،اهلل الؿختار طبد

 :وققلف تعالك ،ةوهق يف الشػاط ،غقر هذا الحديثة حديث حذيػ :قؾت

مـفؿ  :ا- أخرجف جؿع مقققفً [79]اإلسراء: ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ﴿

 -اكتفك( 3.55« )كثقر تػسقر ابـ» واكظر -ووافؼف الذهبل ،وصححف الحاكؿ

                                           

( مـ مطبقطات مؽتبة الدار بالؿديـة 1984لإلمام وكقع بـ الجراح، صبع سـة )« زهدال»كتاب  (1)

 الـبقية، بتحؼقؼ الشقخ طبد الرحؿـ بـ طبد الجبار الػريقائل )حػظف اهلل(-



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 715

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ األلباين  :اوأيًض *  : (613/ص13ج) «ةالض 

ـَ مسعقدٍ ,ة َمَثُؾ طرو»  -«فؼتؾقه ققَمف إلك اهلل مثُؾ صاحِب )يس( دطا ,يعـل: اب

 .ضعقػ

محؿد  حدثـا :(138 - 10/130)« الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطبراين

: قالة طرو طـ أبل إسقد طـة ثـا ابـ لفقع بـ طؿرو بـ خالد الحراين: ثـا أبل:

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ مسعقد طؾك رسقلة تسع: قدم طروة لؿا أكشل الـاس الحج سـ

إين » :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قمف، فؼال رسقلأن يرجع إلك ق ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ، فاستلذن رسقلامسؾؿً 

، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ما أيؼظقين! فلذن لف رسقل افؼال: لق وجدوين كائؿً  «-أخاف أن يؼتؾقك

فجاءتف ثؼقػ يحقُّقكف، فدطاهؿ إلك  م طشاًء،، فؼدِ اققمف مسؾؿً  فرجع إلك

يؽـ يحتسب، ثؿ رجعقا مـ  وأغضبقه، وأسؿعقه ما لؿ اإلسالم، فاهتؿقه،

ة يف داره، فلذن بالصالة ؾع الػجر، قام طؾك غرفوص طـده، حتك إذا أسحروا

 .-- فذكره-:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بسفؿ فؼتؾف، فؼال رسقل وتشفد، فرماه رجؾ مـ ثؼقػ

 ,5.299) «الدٓئؾ»يف  وطـف البقفؼل ،(3.615,616وأخرجف الحاكؿ )

 -- بف- ولؿا ساقف الفقثؿل-بـ طؿرو بـ خالد مـ صريؼ أخرى طـ محؿد( 355

وكالهؿا مرسؾ،  روى طـ الزهري كحقه،و» :قال رباين:الطة برواي (9.386)

 «-وإسـادهؿا حسـ

 :كذا قال، وفقف كظر مـ وجقه

 -ةفقف حديث الرتجؿ لقس أن مرسؾ الزهري األول:
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 ( الحسـ بـ هارون بـ سؾقؿان148)صأن شقخ الطرباين فقف  الثاين:

 ،جؿع طـف ة( برواي1.262« )أخبار أصبفان»يف  كعقؿ إصبفاين، قد ترجؿف أبق

اثـتقـ ة تقيف سـ» :أحاديث أخرى، وقالة مـفؿ أبق الشقخ، وساق لف أربع

 «-طؾل يؽـك أبا ,وكان قد كػ بصره,وتسعقـ )يعـل ومائتقـ( 

 .وٓتعدياًل  اولؿ يذكر فقف جرًح 

(، 356.411« )صبؼات إصبفاكققـ»يف  ثؿ رأيت أبا الشقخ قد أورده

ات، هق وأبقه--- وكان مـ الؿتقرطقـ، أحد الثؼ» :الثـاء طؾقف فؼال أحسـو

 .«حديثحسـ ال

 .حسـ: كؿا قال الفقثؿل فنسـاده إذن مرسؾ قؾت:

 :فقف طؾتانة أن مرسؾ طرو الثالث:

 .طـف، وهذا لقس مـفاة العبادلة ضعقػ إٓ يف رواي فنكف :ةابـ لفقع األولك:

 -ةبـ خالد الحراين: لؿ أجد لف ترجؿ محؿد بـ طؿرو واألخرى:

ة طؾل بـ زيد بـ جدطان مثؾ هذه الؼص طـة وى حؿاد بـ سؾؿوقد ر

يف أمتل مثؾ  الحؿد هلل الذي جعؾ»: بؾػظة ، وفقف حديث الرتجؿامختصرً 

 «-(صاحب )يس

 -(174 – 3.173) «مسـده»يف أخرجف أبق يعؾك 

لضعػ ابـ جدطان:  ,أيًضا, ضعقػ ,مع إرسالف أو إطضالف,وهذا  قؾت:
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أحد الحػاظ، ولقس بالثبت، قال الدارقطـل: ٓ يزال » «:الؽاشػ»يف  الذهبل قال

 «-ضعقػ» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ «-فقف لقـ ,طـدي,

طؾك  الجبار يف تعؾقؼف الرحؿـ طبد الشقخ الػاضؾ طبد اوزاده بقاكً 

 ولعؾف لذلؽ أشار الحافظ إلك طدم ارتضائف ،(101 - 0/108) (1)«األباصقؾ»

 .ةلتضعقػ الجقرقاين ألبل طبقد

 لؿا لف مـ الشقاهد، كـت خرجت بعضفا صحقح طـدي ثؿ إن حديث ُأَبلٍّ 

 .( فؾقراجعفا مـ شاء026)« ةالصحقح»يف 

حديث ابـ طباس هذا الؿختصر، إكؿا هق طثؿان ة أن طؾ الؼقل:ة وجؿؾ

يف  ففق ضعقػ كؿا قال الحافظ هذا، فنن كان ابـ طؿرو بـ ساج؛ الجزري

 «.التؼريب»

ففق  -قد سبؼ كالمفو-« التفذيب»يف  ؿا مال إلقفوإن كان ابـ ساج ك

 .واهلل أطؾؿ. مجفقل

 

* * *
  

                                           

 .لؾجقرقاين« إباصقؾ والؿـاكقر والصحاح والؿشاهقر»كتاب  (1)



 
ث»يف  718

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 /اىؼ٘ذ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- ٌدٍس األٌري اىهتري اىٍاىهٖ

ِعقػَ »يف  ,رحمه اهلل تعالى,ذكره الشقخ إلباين   (45.ص13ج) «ةالضَّ

ـْ صاَف هبذا البقِت ُأْسبقطً »: (6516) تعؾقؼف طؾك حديث طـد وصؾَّك خْؾَػ  ،اَم

 -«ما َبَؾَغْت  ةً ُغِػَرْت لف ُذكقُبف بالغ ،رْكعتقـ، وَشِرَب مـ ماِء زمزم الَؿَؼامِ 

 -ضعقػ

حديث أبل  مـ« ةفضائؾ مؽ»يف والجـدي  ،«تػسقره»يف  أخرجف القاحدي

 -ا-- بف مرفقطً -معشر الؿدين طـ محؿد بـ الؿـؽدر طـ جابر

وقال  ،(417.1144) ؾحافظ السخاويل «ةالؿؼاصد الحسـ»يف  كذا

ثؿ  ،امـ صاف بالبقت أسبقطً » :بؾػظ« مسـده»يف  أخرجف الديؾؿل كذاو» :طؼبف

                                           

ؿد إمقر الؽبقر، السـباوي، م(: مح 1817 , 1741هـ( ) 1232 , 1154محؿد إمقر ) (1)

الؿصري، الؿالؽل- طالؿ مشارك يف العؾقم العؼؾقة والـؼؾقة- ولد بسـبق مـ أطؿال مـػؾقط 

حاشقة »، «إتحاف اإلكسان يف الؿعؾؿقـ واسؿ الجـس يف الـحق»بؿصر- مـ تآلقػف الؽثقرة: 

شرح طؾك »، «غةحاشقة طؾك شرح الؿؾقي طؾك السؿرقـدية يف البال»، «طؾك رسالة الدردير

حؾقة البشر يف »، (9.68« )معجؿ الؿملػقـ»اكظر: «- غرامل صحقح يف مصطؾح الحديث

« طالمإ»(، 1.92« )ففرس الػفارس»(، 1275 ,3.1266« )تاريخ الؼرن الثالث طشر

(7.71-) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85
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أخرجف اهلل  :زمزم فشرب مـ مائفا ثؿ أتك ،أتك مؼام إبراهقؿ فركع طـده ركعتقـ

، اكثقرً ة وقد ولع بف العام ،ٓ يصح بالؾػظقـو» :وقال-«مـ ذكقبف كققم ولدتف أمف

وتعؾؼقا يف ثبقتف  ،طؾك بعض جدرها الؿالمس لزمزم تببحقث ك ،ةبؿؽ ٓسقؿا

فضؾ اهلل، ة مع العؾؿ بسع !بؿثؾفة إحاديث الـبق مؿا ٓ كثبتة بَِؿـام وُشبف

 -والرتجل لؿا هق أطؾك وأغؾك

 :يف الؿطر امـ صاف أسبقطً » :وكذا مـ الؿشفقر بقـ الطائػتقـ حديث

 -«غػر لف ما سؾػ مـ ذكقبف

 -طقاف يف الؿطرويحرصقن لذلؽ طؾك ال

حديث » :وقال ،(4.359« )شرح اإلحقاء»يف  وهؽذا ذكرهؿا الزبقدي

 «-غريب

 ،ػظ إولؾبال (156.298) «ةالػقائد الؿجؿقط»يف  وأورده الشقكاين

 -««--الؿقضقطاتة تذكر»ذكره ابـ صاهر يف » :وقال

ارد و» :يف الؾػظ األخقر« مختصر الؿؼاصد»يف  ومـ الغرائب ققل الزرقاين

 «!بؿعـاه

مع أن ققل السخاوي الؿتؼدم فقف يشعر بلكف ٓ أصؾ لف إٓ بقـ الطائػقـ 

ٓ  :قال الصغاين» :( طؼبف72)ص« ةالتذكر»يف  ويميده ققل الػتـل !ةالعام مـ

 -«أصؾ لف

وحديث  ،التخريج يتبقـ لؽ الػرق بقـ هذا الؾػظ إخقر ومـ هذا
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فؾف أصؾ: لؽـ بسـد ضعقػ  :ةجؿوأما حديث الرت ،فإول ٓ أصؾ لف ،ةالرتجؿ

ة يف األحاديث الؿؽذوبة البفقة الـخب» ومـف تعؾؿ أن ققل مملػ ،,تؼدم كؿا,

 «! أصؾ لفٓ(: »بتحؼقؼ زهقر الشاويش - 101/360ص) (1)«ةالبري طؾك خقر

 ،فنكف يقهؿ أكف ٓ إسـاد لف :ففذا خطل مخالػ ٓصطالح العؾؿاء أققل:

حقث طؾؼ طؾقف ، ف لفذا محؼؼف الشاويشلؿ يتـبو -طرفت أن القاقع خالفف وقد

 برتققؿ« صحقح الجامع الصغقر»يف و ،(1547« )مختصر الؿؼاصد»يف » :بؼقلف

 -«(6385 – 6379) هق برقؿة الجديدة ويف الطبع ،(6256إولك )ة الطبع

ابعضفا فاحش ة ويف هذا التعؾقؼ أخطاء طجقب :قؾت  :وإلقؽ البقان ،جدًّ

لؼقل  اخالفً  «! يصحٓ» :قال يف الحديث« لؿختصرا» أن صاحب األول:

 «! أصؾ لفٓ» :«ةالـخب» مملػ

 صريح بلن هذا الحديث :إلخ---« صحقح الجامع»يف و: »أن ققلف :الثاين

وهق  «!صحقح الجامع»يف  ,أيًضا, هق« ةالـخب»يف و« الؿختصر»يف  الذي هق

 :ركعتقـ» :بؾػظ ٕن الحديث فقف بالرقؿقـ الؿذكقريـ :يخالػ القاقع كذب

 -إلخ« ---شرب مـ ماء زمزمو: »لقس فقف -«ةكان كعتؼ رقب

فليـ هذا مـ حديث جابر  ،وإسـاده صحقح ،مـ حديث ابـ طؿر ثؿ هق

 !؟اوإسـادً  امتـً 

الؼارئ الؽريؿ مبؾغ الضرر الذي يؾحؼ الحديث الـبقي بسبب  فؾقتلمؾ

                                           

 الؿالؽل- الؽبقر إمقر ؿحؿدل «الربية خقر طؾك الؿؽذوبة إحاديث يف البفقة الـخبة» (1)
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 !هذا التعؾقؼ مؿـ ٓ طؾؿ طـده مثؾ

 إولك مـة لؾطبع اواحدً  اػت الـظر أكف ذكر رقؿً وإن مؿا يؾ الثالث:

 ،يف هذا الؿقضع مع أكف ٓ فرق بقـفؿا ،إخرى مـفة ورقؿقـ لؾطبع ،«الجامع»

هذا الخطل  وإن مؿا ٓ شؽ فقف أن سبب ،(6256 – 6255) :هؽذا فالصقاب

ـ ولقس كذلؽ إمر يف الخطليـ الؾذي ،الـؼؾ الؿـايف لؾتحؼقؼ يفة إكؿا هق العجؾ

 -واهلل الؿستعان !هبذا العؾؿ والتعدي طؾقف فسببف الجفؾ ،قبؾف

 وهق أكف ألحؼ بالحديث :وهذا يذكرين بخطل أفحش لفذا الؿعؾؼ الػاضؾ

 :ةجؿؾ (ةالجديدة الطبع.1554رقؿ) «صحقح الجامع»يف  الصحقح الؿذكقر

 -«زائؾة كؾ كعقؿ ٓ محالو»

 ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؽذب طؾك رسقلف «!ديقان لبقد» بلكف استدركفا مـ وطؾؼ طؾقفا

طؾك  مـف ااطتؿادً  :«الصحقح» مملػ :ومـفؿ أكا ،طؾك كؾ الؿملػقـ ثؿ

 مـ مثؾ هذه التعؾقؼات وآطتداءات التل جعؾتـل أقطع ولف ،«الديقان»

 -اكتفك -ةالتل كاكت بقــا سـقـ صقيؾة والعؾؿقة العالقات إخقي

هق الشقخ « ةالربي قرطؾك خة يف إحاديث الؿؽذوبة البفقة الـخب» مملػ

 -رحمه اهلل تعالىمحؿد إمقر الؽبقر الؿالؽل .الشقخ

 

* * *
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 إظٍاـ٘و خلٖ نب ٌصػفٕ االظتاُتٔيل 

 (1)اىدِفٖ اىزئيت اىصٔيف

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين تعؾقؼف طؾك  طـد (55.ص13ج) «ةالضَّ

 اَأْن ُأْطَرَف: َفَخَؾْؼت َخْؾؼً َٓ ُأْطَرَف، َفَلْحَبْبت  اُكـْت َكـْزً » :(6523) حديث

ْفتفؿْ   -«بِل، َفَعَرُفقكِل َفَعرَّ

 -آ أصؾ لف اتػاقً 

 :(376 ،18.122) «مجؿقع الػتاوى»يف ة قال شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

  َلْقَس »
ِّ

ـْ َكاَلِم الـَّبِل
َٓ ُيْعَرُف ملسو هيلع هللا ىلصَهَذا مِ َٓ َضِعقٌػ  ، َو  «-َلُف إْسـَاٌد َصِحقٌح، َو

إحاديث  يفة التذكر»يف  هذا كؾ مـ جاء بعده: كالزركشلوتبعف طؾك  قؾت:

 :(327.838)ص «ةالؿؼاصد الحسـ»يف  والسخاوي ،(136)ص «ةالؿشتفر

                                           

ل ) (1) م(: إسؿاطقؾ حؼل بـ مصطػك  1715 , 555هـ =  1127 , 555إِْسَؿاطقؾ َحؼِّ

اإلسالمبقلل الحـػل الخؾقيت، الؿقلك أبق الػداء: متصقف مػسر، تركل مستعرب- كان مـ 

باع الطريؼة )الخؾقتقة( فـػل إلك تؽػقر صاغ، وأوذي، وطاد إلك بروسة فؿات فقفا- لف كتب أت

أربعة أجزاء، يعرف بتػسقر « ط ,روح البقان يف تػسقر الؼرآن »طربقة وتركقة- فؿـ العربقة: 

« إطالم»اكظر: «- ط –إربعقن حديًثا »تصقف، و« ط ,الرسالة الخؾقؾقة »حؼل، و

 (-441« )معجؿ الؿطبقطات»(، و1.585« )ضاح الؿؽـقنإي»(، و1.313)
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ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 يعـل: ابـ حجر العسؼالين- وكذا السققصل «-وتبعف الزركشل وشقخـا» فؼال طؼبف:

 «ةذيؾ إحاديث الؿقضقط»يف  وقال ،(163.335)ص« ةالؿـتثر الدرر»يف 

 «-وهق كؿا قال «-مقضقع» :ةقال ابـ تقؿق» (:253)ص

 فلورده يف )الػصؾ الثالث( مـف :«ةتـزيف الشريع»يف  اقوتبعف ابـ طرَّ 

 وُمال طؾل الؼاري ،(11ص« )الؿقضقطاتة تذكر»يف  والػتـل ،(1.148.44)

يف  والشقخ إسؿاطقؾ العجؾقين ،(273.353« )الؿقضقطات الؽربى»يف 

 ،ةيف كالم الصقفق اوهق واقع كثقرً » قال:، و(2.132.2516« )الخػاء كشػ»

ًٓ  واطتؿدوه، وبـقا طؾقف  «-لفؿ أصق

 ومـ» :ةابـ تقؿق ( طؼب ققل00/00« )تػسقره»يف  اآللقسلة وقال العالم

كص  ، وقدا: لؽـ يؼقل: إكف ثابت كشػً معرتف بعدم ثبقتف كؼاًل ة يرويف مـ الصقفق

ة والثؿاكقة الؿائ ( يف البابةلـؽر-- ا-طؾك ذلؽ الشقخ إكرب )يعـل: ابـ طربل

 «-لفؿة والتصحقح الؽشػل شـشـ ،«الػتقحات» والتسعقـ مـ

يف شرح هذا الحديث الصقيف ة ومـ كؽد الدكقا أن يملػ بعضفؿ رسال

 «!مـ طرف كػسف: فؼد طرف ربف» يف شرح حديث:ة الباصؾ! كؿا ألػ غقره رسال

 -(67) : كؿا تؼدم برقؿاوٓ أصؾ لف أيًض 

 

* * *
  



 
ث»يف  724

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 (1)$ٌدٍس زنصٗا اىهاُسْئي /اىؼ٘ذ

                                           

محؿد زكريا بـ الشقخ محؿد يحقك بـ الشقخ إسؿاطقؾ الؽاكدهؾقي الؿدين، شقخ الحديث  (1)

بالفـد، وأحد كبار الؿحدثقـ يف العالؿ اإلسالمل، وهق ابـ طؿ الشقخ محؿد يقسػ الؽاكدهؾقي 

، ويصػقكف بلكف ريحاكة الفـد وبركة العصر، كان وزوج أختف، وهق الذي أشرف طؾك تربقتف وتقجقفف

تبؾقغل »شقخ الحديث والؿشرف إطؾك لجؿاطة التبؾقغ، وهق الرجؾ الثالث، وصاحب كتاب 

 2هـ.الؿقافؼ  1315، أي: مـفج التبؾقغ، ولد إلحدى طشرة لقؾة خؾت مـ رمضان سـة «كصاب

تعؾقؼات طؾك بذل الؿجفقد شرح ســ »م يف كاكدهؾة- لف مملػات وتعؾقؼات، مـفا: 1898فرباير 

ٕبل مسعقد رشقد أحؿد الؽـؽقهل، « تعؾقؼات ٓمع الدراري طؾك جامع البخاري»، «أبل داود

، «ملسو هيلع هللا ىلصحجة القداع وجزء طؿرات الـبل »، «تعؾقؼات الؽقكب الدري طؾك جامع الرتمذي»

جقب إطػاء و»، «أسباب سعادة الؿسؾؿقـ وشؼائفؿ»، «إبقاب والرتاجؿ لصحقح البخاري»

إستاذ الؿقدودي وكتائج بحقثف »، «الؿقدودي مالف وما طؾقف»، «الشريعة والطريؼة»، «الؾحقة

 هـ- 1452تقيف يف أول يقم مـ شعبان سـة «- وأفؽاره

اإلمام العالمة الؿحدث محؿد زكريا وآثاره »، «الدر الثؿقـ بلساكقد الشقخ تؼل الديـ»اكظر: 

 تقر ولل الديـ الـدوي-لؾدك« يف طؾؿ الحديث الشريػ

وأهؿ كتاب طـد التبؾقغققـ كتاب (: »11)ص« الؼقل البؾقغ»يف  $وقال الشقخ حؿقد التقيجري 

الذي ألػف أحد رؤسائفؿ الؿسؿك: محؿد زكريا الؽاكدهؾقي، ولفؿ طـاية شديدة « تبؾقغل كصاب»

 تب الحديث-وغقرهؿا مـ ك« الصحقحقـ»هبذا الؽتاب، ففؿ يعظؿقكف كؿا يعظؿ أهؾ السـة 

وقد جعؾ التبؾقغققن هذا الؽتقب طؿدة ومرجًعا لؾفـقد وغقرهؿ مـ إطاجؿ التابعقـ لفؿ، 

وفقف مـ الشركقات والبدع والخرافات وإحاديث الؿقضقطة والضعقػة شلء كثقر، ففق يف 

 اكتفك-« الحؼقؼة كتاب شر وضالل وفتـة



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 725

ْ
ى
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 $ـٍَ ذنصًْ األ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- ٌدٍس خت٘ب اهلل اىؼِل٘ػٖ/اىؼ٘ذ

 (2)ظهِسراِن غفص اهلل ـٌِّدٍس إظٍاـ٘و اإل/اىؼ٘ذ
                                           

ـِْؼقطل )(1) : محؿد حبقب اهلل بـ طبد اهلل بـ أحؿد، م( 1944 , 1878هـ =  1363 , 1295الشِّ

الجؽـل الشـؼقطل: طالؿ بالحديث- ولد وتعؾؿ بشـؼقط، واكتؼؾ إلك مراكش، فالؿديـة 

الؿـقرة، واستقصـ مؽة- ثؿ استؼر بالؼاهرة، مدرًسا يف كؾقة أصقل الديـ، بإزهر، وتقيف هبا- 

إيؼاظ إطالم »ستة مجؾدات، و« ط ,زاد الؿسؾؿ، فقؿا اتػؼ طؾقف البخاري ومسؾؿ »مـ كتبف: 

 ,إضاءة الحالؽ »مـظقمة، و« ط ,دلقؾ السالؽ إلك مقصل مالؽ »يف رسؿ الؿصحػ، و« ط ,

هدية الؿغقث يف أمراء الؿممـقـ يف »، و«ط ,أصح ما ورد يف الؿفدي وطقسك »شرحفا، و« ط

يف « ط ,افعة الخالصة الـ»يف سـد الؿصافحة، و« ط ,إكؿال الؿـة »رسالة، و« ط ,الحديث 

« إطالم»اكظر: «- ط ,حقاة طؾل بـ أبل صالب »الحديث الؿسؾسؾ بإولقة، وفقف إجازاتف، و

 - (1.7« )ففرس الػفارس»(، و6.79)

محؿد إسؿاطقؾ الؿؼدم، مـ ممسسل الدطقة السؾػقة باإلسؽـدرية، وهل دطقة لفا ققِّؿ طؾقفا  (2)

لح، وهق مـ الحزبقة الؿـفل طـفا ومجؾس شقرى!! وذلؽ مخالػ لؿـفج السؾػ الصا

شرًطا، وأسست الدطقة السؾػقة حزًبا سقاسقًّا وأسؿتف )حزب الـقر( ووصػقا هذا الحزب بلكف 

 الذراع السقاسل لؾدطقة، وشاركقا مـ خاللف يف السقاسة وآكتخابات- 

العصر  أقـقم التؽػقر يف ,طػا اهلل طـف,أثـك الشقخ محؿد إسؿاطقؾ الؿؼدم طؾك سقد قطب  ,

ًٓ لعؾق الفؿة، كؿا يف كتابف   «-طؾق الفؿة»الحديث، واطتربه مثا

( 2511وكان يؼقل الشقخ محؿد إسؿاطقؾ الؿؼدم بحرمة الؿظاهرات، لؽـ بعد وققع فتـة ),

يف مصر أفتك بجقاز الؿظاهرات، وذلؽ بعد وققع الثقرة كؿا هق مـشقر طؾك الشبؽة 

يف شريط لف بعـقان: )الؿمتؿر السؾػل الحاشد  , طـفطػا اهلل,العـؽبقتقة صقًتا وصقرة: قال 

 (:8,2,2511طؾؿاء الدطقة السؾػقة( )الثالثاء  ,حقل إحداث الجارية 

الـؼطة إخقرة التل أتـاولفا أنَّ العؾؿاَء طـدهؿ ُطرف طؾؿل حقـؿا يتـاولقن قضقة الخروج »

كؾؿة  ,طؾؿاؤكا,ؿؾ العؾؿاء طؾك الحاكؿ، أو العالقة بقـ الحاكؿ والرطقة-- حقـؿا يستع

فحقـؿا يستعؿؾقن كؾؿة الخروج: ففؿ يؼصدون الخروج  ,---,الخروج طؾك الحاكؿ 
= 
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الؿسؾح بالؼتال، واقع هذه الؿظاهرات هل ٓ طالقة لفا بالخروج: ٕهنا مظاهرات سؾؿقة،  =

، وكؾ الُعـػ الذي حصؾ، العالؿ كؾف يعرف َمـ الذي تسبَّب فقف، أما هؿ فؽاكقا يف غاي ة الرقلِّ

 .يف غاية التحضر، يف غاية إخالق، يف غاية الرتاحؿ، حتك مع الشرصة أو مع غقرها

فالؿظاهرات سؾؿقة ٓ ُطـػ فقفا، وٓ سالح: فبالتالل ٓ طالقة لفا بؼضقة الخروج، وإن هذه 

 اهـ-« صارت القسقؾة القحقدة الؿتاحة لؾتعبقر طـ مثؾ هذا الؿققػ

« لؼاءات الباب الؿػتقح»ضؿـ  $بـ صالح العثقؿقـ  سئؾ الشقخ العالمة محؿد

 ترققؿ الشامؾة(:,19.179)

بالـسبة إذا كان حاكؿ يحؽؿ بغقر ما أكزل اهلل ثؿ سؿح لبعض الـاس أن يعؿؾقا  :السمال»

مظاهرة تسؿك طصامقة مع ضقابط يضعفا الحاكؿ كػسف، ويؿضل همٓء الـاس طؾك هذا 

ؾ قالقا: كحـ ما طارضـا الحاكؿ وكػعؾ برأي الحاكؿ، هؾ الػعؾ، وإذا أكؽر طؾقفؿ هذا الػع

 يجقز هذا شرًطا مع وجقد مخالػة الـص؟

  الجقاب:

طؾقؽ باتباع السؾػ، إن كان هذا مقجقًدا طـد السؾػ ففق خقر، وإن لؿ يؽـ مقجقًدا ففق شر، 

بؿا وٓ شؽ أن الؿظاهرات شر: ٕهنا تمدي إلك الػقضك مـ الؿتظاهريـ ومـ أخريـ، ور

يحصؾ فقفا اطتداء: إما طؾك إطراض، وإما طؾك إمقال، وإما طؾك إبدان: ٕن الـاس يف 

خضؿ هذه الػقضقية قد يؽقن اإلكسان كالسؽران ٓ يدري ما يؼقل وٓ ما يػعؾ، 

 .فالؿظاهرات كؾفا شر سقاء أذن فقفا الحاكؿ أو لؿ يلذن

ق رجعت إلك ما يف قؾبف لؽان يؽرهفا أشد وإْذُن بعض الحؽام هبا ما هل إٓ دطاية، وإٓ ل

ديؿؼراصل، وأكف قد فتح باب الحرية لؾـاس، وهذا لقس مـ  كراهة، لؽـ يتظاهر بلكف كؿا يؼقل:

 اهـ-« صريؼة السؾػ

« السؾسؾة الضعقػة»( مـ 6531يف تعؾقؼف طؾك حديث رقؿ ) $وقال العالمة إلباين 

(14.72:) 

جعػر بـ أبل شقبة، وحديث طؿر لؾبزار، وسؽت طـفؿا طزا الحافظ حديث ابـ طباس ٕبل »

أن كالًّ مـفؿا حسـ، ولقس  ,حسب اصطالحف -فؿا أحسـ، ٕكف يقهؿ  (7.48« )الػتح»يف 

، ولعؾ ذلؽ كان السبب أو مـ أسباب استدٓل بعض إخقاكـا الدطاة -كؿا رأيت -كذلؽ 
= 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 727

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ِعقػَ »يف  $ذكرهؿ الشقخ إلباين   حديث طـد (52.ص13ج) «ةالضَّ

 يؼقلقَن: الرجاِل:السؿاِء يستغػروَن لَذوائِِب الـساِء ولَِحك  ةُ مالئؽ»: (6525)

ـَ الرجاَل بالؾَِّحك والـساَء بالذوائب  -!!«سبحان الذي َزيَّ

 مقضقع-

 أخربكا ( مـ صريؼ الحاكؿ:3/66« )مسـد الػردوس»يف  أخرجف الديؾؿل

 حدثـا حدثـا الحسقـ بـ داود بـ معاذ: حدثـا الـضر بـ شؿقؾ: :ةابـ طصؿ

 -امرفقطً ة طقف طـ الحسـ طـ طائش

قال الخطقب  ،,وهق: البؾخل,قع: آفتف الحسقـ هذا مقض وهذا قؾت:

طـ يزيد بـ هارون طـ حؿقد طـ ة فنكف روى كسخ :ةيؽـ ثؼ لؿ» :(8.44)

 وهق» وقال: ،(858ثؿ ساق لف الحديث الؿتؼدم برقؿ ) «-مقضقع أكثرها أكس:

 «-مقضقع: ورجالف كؾفؿ ثؼات: سقى الحسقـ

 «-وضاع» قزي قال فقف:وأن ابـ الج ،(785وتؼدم لف حديث آخر برقؿ )

 -(12ولف حديث رابع مضك برقؿ )

السؿاء: والذي ة إن يؿقـ مالئؽ» بؾػظ: امقققفً ة وقد روي حديث الترجؿ

 «-!زيَّـ الرجال بالؾحك، والـساءبالذوائب
                                           

 !يف الدطقة ,ملسو هيلع هللا ىلص,لقب الـبل طؾك شرطقة )الؿظاهرات( الؿعروفة الققم، وأهنا كاكت مـ أسا =

وٓ تزال بعض الجؿاطات اإلسالمقة تتظاهر هبا، غافؾقـ طـ كقهنا مـ طادات الؽػار 

خقر الُفدى »: ,ملسو هيلع هللا ىلص,وأسالقبفؿ التل تتـاسب مع زطؿفؿ أن الحؽؿ لؾشعب، وتتـاىف مع ققلف 

 اهـ--« «.ملسو هيلع هللا ىلصُهدى محؿد 
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مـ صريؼ  (ةالؿديـ , 15.387) «تاريخ دمشؼ»يف  أخرجف ابـ طساكر

 اهلل محؿد بـ معاذ بـ ففد بدبـ أحؿد بـ محؿد بـ الخؾقؾ: كا أبق ط الخؾقؾ

 وقد كتبت الحديث، ،ةوطشرون سـة وسؿعتف يؼقل: لل مائ,الـفاوكدي 

ف  مـ كظرائفؿ، ثؿ ذكر أكفة أبا القلقد الطقالسل والؼعـبل وجؿاط ولحؼت تصقَّ

ـَ  حػظ  ثؿ كتب الحديث بعد ذلؽ، وذكر أكف ،ةالحديَث الذي كتبف أول مر وَدَف

الؿـفال  : كا محؿد بـ,، وهق ما حدثـا بفااحدً و االحديث إول حديثً  مـ

 يزيد بـ زريع: كا روح بـ الؼاسؿ طـ سفقؾ بـ أبل صالح طـ أبقف الضرير: كا

 -ا-- فذكره مقققفً -قال:ة طـ أبل هرير

اهذا حديث مـؽر » وقال ابـ طساكر:  ، ولقت الـفاوكديا، وإن كان مقققفً جدًّ

 «-ث محؿد بـ الؿـفال- واهلل أطؾؿفنكف ٓ أصؾ لف مـ حدي كسقف فقؿا كسل:

 والـفاوكدي هذا واٍه طـد الذهبل، كؿا تؼدم يف الحديث الذي قبؾف- قؾت:

 واهلل أطؾؿ-

 لؾحاكؿ طـ الحديَث « كشػ الخػاء»يف  لؼد طزا الشقُخ العجؾقين :تـبقف

أهؾ العؾؿ إذا أصؾؼ العزُو  ٕكف الؿعـل طـد :«الؿستدرك»يف  فلوهؿ أكف !ةطائش

ٕكف ترجؿ لف فقف:  :«تاريخ كقسابقر: »ولقس فقف! والظاهر أكف يف كتابف أخر إلقف،

 «-لسان الحافظ»يف  كؿا

العزو مع السؽقت طـ بقان حال الحديث مؿا يدلـا طؾك أن  ثؿ إن هذا

إكؿا هق الـؼؾ دون الـظر يف إساكقد والؿتقن  طؾؿف يف الحديث: العجؾقين



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 731

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 -والتحؼقؼ فقفا

 كـقز»كتابف ف الؿـاوي: فؼد سبؼف إلك طزو الحديث يف رؤوال طبد وكحقه

لؿ  ا( إلك الحاكؿ مطؾؼً » الجامع الصغقر» هامش , 1ج  142)ص« الحؼائؼ

 -كؿا هل طادتف!! ولؿ يذكر إٓ الشطر الثاين مـف طؾقف اوساكتً  يؼقده،

 ةوقؾده يف ذلؽ آخرون؛ مـفؿ الشقخ محؿد زكريا الؽاكدهؾقي يف رسال

فنكف جزم  ؛(ةالبحقث العؾؿقة إدار عتقزي - 30)ص« ةلؾحقإطػاء ا جقبو»

تؼدم طـ الؿـاوي! دون أي  بؿاة ! وطؾؼت طؾقف اإلدارملسو هيلع هللا ىلص بـسبتف إلك الـبل

 !تعؼقب طؾقف

إلك  واغتر بعضفؿ بالؿػفقم مـ إصالق الؿـاوي طزوه إلك الحاكؿ، فعزاه

 فقؿا كؼؾف األخكؿا فعؾ الشقخ محؿد حبقب اهلل الشـؼقطل  ؛«الؿستدرك»يف  الحاكؿ

 !وأقره ،«ةتحريؿ حؾؼ الؾحقة أدل»كتابف يف آخر  محؿد إسؿاطقؾ اإلسؽـدراين

ة هذا العؾؿ يف هذا الزمان، وتساهؾ أهؾف يف كسبة بفاهلل الؿستعان طؾك غر

 -ملسو هيلع هللا ىلصمـ الحديث إلك الـبل  لؿ يصح ما

ِعقَػة»ذكره الشقخ إلباين يف  :وأيًضا*  ( طـد تعؾقؼف 439.ص13)ج« الضَّ

َبْقـَا َأَكا َكائِؿ ِطَشاء فِل اْلَؿْسِجد اْلَحَرام إِْذ َأَتاكِل آٍت، : »(6253) طؾك حديث

َفَلْيَؼَظـِل، َفاْسَتْقَؼْظت، َفَؾْؿ َأَر َشْقًئا، ثؿ طدت يف الـقم، ثؿ أيؼظـل--- َفنَِذا َأَكا بَِفْقَئة 

َفنَِذا َأَكا بَِدابٍَّة َأْدَكك َشَبًفا َخَقال، َفَلْتَبْعتف َبَصِري َحتَّك َخَرْجت مِـ اْلَؿْسِجد: 

ـِ ُيَؼال َلُف: اْلُبَراق، َوَكاَكت  ُُذَكْق ْٕ بَِدَوابُِّؽْؿ َهِذِه، بَِغالُؽْؿ َهِذِه، َغْقر َأكَُّف ُمْضَطِرب ا
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َْكبَِقاء  ْٕ َتْرَكبُف َقْبؾِل--- ُثؿَّ ُأتِقت بِاْلِؿْعَراِج الَِّذي َكاَكْت  ,صؾقات اهلل طؾقفؿ,ا

ُرج َطَؾْقِف َأْرَواح بـل آدم، َفَؾْؿ َيَر اْلَخاَلئِؼ َأْحَسـ مِـ اْلِؿْعَراج، َأَما َرَأْيتؿ اْلَؿقِّت َتعْ 

َؿاء َطَجبف  َؿاء؟ َفنِكََّؿا ُيَشؼُّ َبَصره َصامًِحا إَِلك السَّ ِحقـ ُيَشؼُّ َبَصره َصامًِحا إَِلك السَّ

 بِاْلِؿْعَراِج---

َؿاء اْلَخامَِسة: َفنَِذا َأَكا بَِفاُرون، َوكِْصػ لِْحَقتف َبْقَضاء  ُثؿَّ َصِعْدت إَِلك السَّ

َؿاء  ـْ ُصقلَفا--- ُثؿَّ َصِعدت إَِلك السَّ
تف مِ َوكِْصػَفا َسْقَداء، َتَؽاد لِْحَقتف ُتِصقب ُسرَّ

ْعر، َلْق َكاَن َطَؾْقِف َقِؿقَصانِ  اِدَسة َفنَِذا َأَكا بُِؿقَسك، َرُجؾ آَدم َكثِقر الشَّ : َلـََػَذ َشْعره السَّ

ُدون اْلَؼِؿقص )ويف رواية: خرج شعره مـفؿا!( َوإَِذا ُهَق َيُؼقل: َيْزُطؿ الـَّاس َأكِّل 

ـْ َهَذا: َبْؾ َهَذا َأْكَرم َطَؾك اهلل مِـِّل--- الحديث بطقلف يف ست « َأْكَرم َطَؾك اهلل م

 .صػحات مـ كحق ققاس صػحات هذا الؽتاب

 طؾقف ضاهرة-مقضقع- ولقائح القضع 

« الدٓئؾ»والبقفؼل يف  (،12 – 15/15« )تػسقره»أخرجف ابـ جرير يف 

( مـ صريؼ أبل هارون العبدي طـ أبل سعقد الخدري طـ 396 , 2.395)

، وطزاه «تػسقر ابـ كثقر»قال:--- فذكره: مصحًحا بعض ألػاضف مـ  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ؼ: أجقد مؿا ساقف فذكره بسقاق صقيؾ حسـ أكق»ٓبـ أبل حاتؿ أيًضا، وقال: 

اسؿف:طؿارة بـ ,غقره، طؾك غرابتف، وما فقف مـ الـؽارة--- وأبق هارون العبدي 

 «-مضعػ طـد إئؿة ,جقيـ، وهق

بؾ اهتؿف بعضفؿ، وحديثف هذا وكحقه يدل طؾك مقضع لقـفؿ: فؼد  قؾت:
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كان رافضقًّا، يروي طـ أبل »(، وقال: 2.177« )الضعػاء»أورده ابـ حبان يف 

 «-ما لقس مـ حديثف، ٓ يحؾ كتابة حديثف إٓ طؾك جفة التعجبسعقد 

«- تابعل ضعقػ- قال حؿاد بـ زيد: كذاب» «:الؿغـل»وقال الذهبل يف 

 «-مرتوك، ومـفؿ مـ كذبف، شقعل«: »التؼريب»وقال الحافظ يف 

( ٓبـ الؿـذر أيًضا، وابـ 4.142« )الدر»والحديث طزاه السققصل يف 

: إمر الذي يجعؾ ,كؿا هل غالب طادتف,، وسؽت طـف مردويف، وابـ طساكر

مـ ٓ طؾؿ طـده يؼدم طؾك ذكره: بؾ وآحتجاج بف، كؿا فعؾ الشقخ التقيجري 

(، ولؼد أصاب يف 51و 15و 8 , 7)ص« الرد طؾك مـ أجاز هتذيب الؾحقة»يف 

أن الؾحقة رمز طربل، ولقس مـ اإلسالم يف »رده طؾك ذاك الؽاتب الذي زطؿ: 

، ورسالتف تدور حقل إبطال هذا الزطؿ، ولؼد كان مقفًؼا يف ذلؽ، «!شلء

 :بخالف طـقاكف لؾرسالة، فؾؼد كان مخطًئا فقف مـ كاحقتقـ

أكف ٓ يطابؼ الؿعـقن طـف: ٕن هتذيب الؾحقة غقر حؾؼفا بداهة،  األولك:

 .وهق لؿ يرد فقفا طؾك الذيـ يذهبقن إلك جقاز هتذيبفا مع ققلفؿ بحرمة حؾؼفا

 يشؿؾ الحـػقة وغقرهؿ الذيـ مـ مذهبفؿ ,أطـل: العـقان,أكف  واألخرى:

جقاز أخذ ما زاد طؾك الؼبضة: بؾ يشؿؾ ابـ طؿر وأبا هريرة وغقرهؿ مـ 

الذيـ احتج هبؿ الحـػقة: وإن لؿ يسؾؿ بذلؽ الػاضؾ الؿعؾؼ طؾك  السؾػ

ؾػ، : فنكف قد خالػ السلؾشقخ الؽاكدهؾقي« وجقب إطػاء الؾحقة»رسالة: 

قال: «: كتاب الرتجؾ»ومـفؿ إمام السـة أحؿد بـ حـبؾ: فؼد روى الخالل يف 
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قال: سئؾ أحؿد طـ إخذ مـ الؾحقة؟ قال: كان ابـ طؿر يلخذ  أخربين حرب،

مـفا ما زاد طؾك الؼبضة- وكلكف ذهب إلقف- قؾت لف: ما )اإلطػاء(؟ قال: يروى 

 .- قال: كان هذا طـده اإلطػاءملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

أن إسحاق حدثفؿ قال: سللت أحؿد طـ  ين محؿد بـ أبل هارون:أخبر

الرجؾ يلخذ مـ طارضقف؟ قال: يلخذ مـ الؾحقة ما فضؾ طـ الؼبضة- قؾت: 

؟ قال: يلخذ مـ صقلفا «كَح قا الؾِّ طػُ وأَ  َب قارِ قا الش  ػُ أْح »: ملسو هيلع هللا ىلصفحديث الـبل 

وروى اهلل يلخذ مـ صقلفا ومـ تحت حؾؼف،  ومـ تحت حؾؼف، ورأيت أبا طبد

 (-2.151.1848« )مسائؾف»ابـ هاين مثؾف يف 

ثؿ قال الخالل: أخربين طبقد اهلل بـ حـبؾ قال: حدثـل أبل قال: قال  قؾت:

اهلل: ويلخذ مـ طارضقف، وٓ يلخذ مـ الطقل، وكان ابـ طؿر يلخذ مـ  أبق طبد

 .طارضقف إذا حؾؼ رأسف يف حج أو طؿرة، ٓ بلس بذلؽ

: إن لؿ أقؾ: مـؽرة طـ اإلمام أحؿد، مـ هذه الرواية شاذة فلققل:

 :كاحقتقـ

فنكف مخالػ لرواية حرب «- وٓ يلخذ مـ الطقل»يف ققل أحؿد:  األولك:

وإسحاق الؿتؼدمتقـ، ولعؾ ذلؽ مـ طبقد اهلل بـ حـبؾ: فنكف غقر معروف 

( لؿ يزد طؾك أن ذكر ما 15.347« )التاريخ»بالرواية: فنن الخطقب لؿا ذكره يف 

 «-حدث طـ أبقف، روى طـف أبق بؽر الخالل»اإلسـاد، فؼال: يف هذا 

 !فؿثؾف ٓيحتج بف بؿا تػرد بف، فؽقػ إذا خالػ؟
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: فنكف «وكان يلخذ مـ طارضقف»يف ققلف يف أثر ابـ طؿر:  واألخرى:

خالػقا الؿشركقـ، «: »الصحقحقـ»مخالػ لزيادة فِل َحِديِث ابـ طؿر يف 

 «-ووفروا الؾحك، وأحػقا الشقارب

 – 5892(، وزاد البخاري يف رواية )1.119« )اإلرواء»وهق مخرج يف 

 «-وكان ابـ طؿر إذا حج أو اطتؿر: قبض طؾك لحقتف، فؿا فضؾ: أخذ»فتح(: 

ـِ ُطَؿَر صريؼ  ـِ ُطَؿَر، وطـ أحؿد أيًضا- ولف َطـ اْب ففذا هق الصحقح َطـ اْب

 .ولف طـده صرق أخرى(- 4.178(، وابـ سعد )8.563أخرى، رواها ابـ أبل شقبة )

كان »ثؿ روى الخالل، ومـ قبؾف ابـ أبل شقبة طـ أبل زرطة بـ جرير قال: 

 «-أبق هريرة يؼبض طؾك لحقتف، ثؿ يلخذ ما فضؾ طـ الؼبضة

 .وإسـاده صحقح طؾك شرط مسؾؿ

وأثار السؾػقة هبذا الؿعـك كثقرة: حتك قال مـصقر طـ إبراهقؿ:  قؾت:

 «-، ويـظػقهنا- يعـل: الؾحقةكاكقا يلخذون مـ جقاكبفا»

 .5.225« )شعب اإليؿان»(، والبقفؼل يف 8.564أخرجف اـب أبل شقبة )

 ( بنسـاد صحقح طـ إبراهقؿ، وهق: ابـ يزيد الـخعل، وهق تابعل فؼقف جؾقؾ-6438

* * *  
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-غفص اهلل ىّ- اىيػ٘ف نب أخٍس ـػاء نب ـتس

ِعقػَ ا»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طؾك  طـد تعؾقؼف (81.ص13ج) «ةلضَّ

ـْ أُ ا ُأِجْبُت بِالَِّذي َلق» (:6537) حديث
َؾَع َطَؾْقِف َكثِقٌر مِ  مَّ صَّ

 َتَرُكقا ةً ل َصْؾعَ تِ

اَل  ُر الـَّاَس؟ َقاَل: َبَؾك -ةَ الصَّ  الحديث- «---َقال: َأَفاَل ُأَبشِّ

 مـؽر-

ـُ َطْبدِ  ةُ ثـا َيْحَقك: َثـَا ُقَدامَ  :(2/102أخرجف أحؿد ) َثْتـِل ْب : َحدَّ
ِ
ُة َجْسرَ  اهلل

َبذَ ةً : َأكََّفا اْكَطَؾَؼْت ُمْعَتِؿرَ ةَ بِـُْت َدَجاَج   َقامَ  َفَسِؿَعْت َأَبا َذرٍّ َيُؼقُل:ِة ، َفاْكَتَفْت إَِلك الرَّ

 
ُّ

ـَ َلْقؾَ  ملسو هيلع هللا ىلصالـَّبِل َقالِل فِل َصاَل  ًة مِ َلُف  َأْصَحاٌب  َتَخؾََّػ  اْلِعَشا ِء َفَصؾَّك بِاْلَؼْقِم، ُثؿَّ ِة الؾَّ

ا َرَأى ِقَقاَمُفْؿ َوَتَخؾَُّػُفؿ ا كْ ا ُيَصؾُّقَن، َفَؾؿَّ َقْد  َرَأى اْلَؼْقمَ َصَرَف إَِلك َرْحؾِِف، َفَؾؿَّ

 بَِقِؿقـِِف، اَن: َرَجَع إَِلك َمَؽاكِِف َفَصؾَّك، َفِجْئُت َفُؼْؿُت َخْؾَػُف، َفَلْوَملَ اْلَؿؽَ  اَأْخَؾق
َّ

 إَِلل

ـُ َمْسُعقٍد َفَؼاَم َخْؾِػل َوَخْؾَػُف، َفَلْوَملَ َفُؼؿْ  ـْ َيِؿقـِِف، ُثؿَّ َجاَء اْب  إَِلْقِف بِِشَؿالِِف، َفَؼامَ  ُت َط

ـْ ِشَؿالِِف َفُؼْؿـَا َثاَلَثُتـَا ُيَصؾِّل ُكؾُّ َرُجٍؾ مِ  ـَ َط َأْن  َما َشاَء اهللُ  اْلُؼْرآنِ  ـَّا بِـَْػِسِف، َوَيْتُؾق مِ

ُدَها َحتَّك َصؾَّك اْلَغَداا مِـ ةٍ َؼاَم بِآيَ فَ  َيْتُؾَق،  إَِلك َأْن َأْصَبْحـَا َأْوَمْلُت  ، َفَبْعدَ ةَ ْلُؼْرآِن ُيَردِّ

                                           

م( يف الشرققة يف قرية الؿعالل 1944ططاء بـ طبد الؾطقػ بـ أحؿد، داطقة مصري، ولد سـة ) (1)

  -)كػر قرمقط(
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ـِ َمْسُعقٍد: َأْن َسْؾُف: َما َأَراَد إَِلك َما َصـََع اْلَباِرَح  َطْبدِ   ْب
ِ
ـُ َمْسُعقدٍ  ؟ةَ اهلل  بَِقِدِه: َفَؼاَل اْب

 
ْ

ـْ َشل ل،َٓ َأْسَلُلُف َط - َفُؼْؾُت: بَِلبِل َأْكَت َوُأمِّ
َّ

َث إَِلل  مِـ ةٍ ُقْؿَت بِآيَ  ٍء َحتَّك ُيَحدِّ

تِل: »ْلُؼْرآِن َلْق َفَعَؾ َهَذا َبْعُضـَا لَقَجْدَكا َطَؾْقِف! َقاَل ا ُمَّ
ِ

 َفَؿاَذا ل:َقا ،«َدَطْقُت ٕ

 -- فذكره، وتؿامف:-َأْو: َماَذا ُردَّ َطَؾْقَؽ؟ َقاَل: ُأِجْبَت؟

ـْ َقْذفَ  اَقِريبً  اْعـِؼً َطَؾْؼت مُ َفاكْ 
! ةٍ مِ

ِ
 إِكََّؽ إِنْ  بَِحَجٍر، َفَؼاَل ُطَؿُر: َيا َرُسقَل اهلل

يَ  ْرَجْع، َفَرَجَع،ا َفـَاَدى: َأن -ةِ ْلِعَبادَ ا إَِلك الـَّاِس بَِفَذا: َكَؽُؾقا َطـ َتْبَعْث  ْٔ  :ةُ َوتِْؾَؽ ا

 -[118]الؿائدة: ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ﴿

هذا  يفة الظاهرة إسـاد لقس فقف مـ يخشك مـف شلء مـ الـؽار وهذا قؾت:

 فنكف لؿ يرو طـفا مـ :ةولقست بالؿشفقر ،ةبـت دجاجة السقاق سقى جسر

 مـفؿا هذا الثاينة ويف ترجؿ ،ةوأفؾت بـ خؾقػ ،اهلل هذا بـ طبدة غقر قدام الثؼات

ة وساق لفا طـ طائش «-طجائبة جسر وطـد» :(1.2.67قال البخاري )

ثؿ  «-ُأِحؾُّ الؿسجد لحائض، وٓ لجـب: إٓ لؿحؿد وآل محؿد ٓ» حديث:

وا : ُسدُّ امرفقطً ة اهلل طـ طائش وطباد بـ طبدة وقال طرو» كؽارتف بؼقلف: أشار إلك

 «-أصح وهذا» وقال طؼبف:«-أبل بؽر هذه إبقاب إٓ باب

( مـ تساهؾف 4.121) «الثؼات»يف  فِذكر ابـ حبان إياها وطؾك هذا:

 ذكره «-طـدها طجائب» أكف قال فقؿا كؼؾف أبق العباس البـاين:ة وبخاص الؿعروف!

 «-فقفا كظر» وقال البقفؼل: ،«الؿقزان»يف 

جرحف إياها، وطؾقف اطتؿد الذهبل يف فؼد وافؼ ابـ حبان البخاري يف 
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 -«ةمؼبقل» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ «-الؿغـل يف الضعػاء»يف لفا  إيراده

بعد جرح البخاري إياها، ة فؾؿ تطؿئـ الـػس لحديثفا بعام :ةوبالجؿؾ

 فنن فقف ما يستـؽر: :ةهذا بخاص ولحديثفا

بـ مسعقد( طـ -- فؼام )ا-فؼؿت طـ يؿقـف: »ققلفا طـ أبل ذر :أواًل 

 «-شؿالف

ا: وقػَ  اوَجبَّارً  اأن جابرً  :ڤفِل َحِديِث جابر ة الثابتة فنن هذا خالف السـ

رواه  حتك أقامفؿا خؾػف- أحدهؿا طـ يؿقـف وأخر طـ يساره، فلخذ بليديفؿا

 -(539برقؿ )« اإلرواء»يف  مسؾؿ وغقره، وهق مخرج

 ٕسقد، وقال: هؽذاواة كعؿ: قد صح طـ ابـ مسعقد أكف صؾك بقـ طؾؼؿ

,« اإلرواء»يف  أخرجف أبق داود وغقره، وهق مخرج فعؾ- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رأيت رسقل

 -(538) ,اأيًض 

 فلخشك أن يؽقن دخؾ طؾقفا حديث فِل َحِديِث- أققل:

 مـ الؼرآن ما فؼؿـا ثالثتـا يصؾل كؾ رجؾ مـا بـػسف، ويتؾق: »ققلف :اثاكقً 

 «-شاء اهلل أن يتؾق

 أن أبا ما يشبفف، فنن الظاهرة ، ٓ كجد يف السـاجدًّ  هذا أمر مستـؽر قؾت:

يصؾل كؾ : »فؽقػ يصح مع ذلؽ ققلف :ملسو هيلع هللا ىلصذر وابـ مسعقد كاكا ممتؿقـ بف 

يؼرأ كؾ واحد  ؟! وكقػ يؿؽـ أن«مـا بـػسف، ويتؾق مـ الؼرآن ما شاء اهلل رجؾ
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 شاء، ويف ذلؽ مـ التشقيش الؿؿـقع ما ٓ يخػك طؾك أحد؟! مـفؿ ما

 إلخ: فنن الثابت يف --«-إكؽ إن تبعث إلك الـاس هبذا: »ققل طؿر :اثالثً 

 أخرى وقعت لف معة ( أن ققل طؿر هذا إكؿا كان يف قص1.44« )صحقح مسؾؿ»

 هذا هبذا!ة أن يؽقن اختؾط طؾك جسر ,أيًضا, فلخشك ،ةأبل هرير

 الحديث هبذا السقاق الطقيؾة لؿ تثبت طؾك رواية أن جسر :اوأخقرً  ارابعً 

 :افقف ما سبؼ بقاكف مـ الؿستـؽر: بؾ طدلت طـف إلك روايتف مختصرً  الذي

  :ةوأي :ةحتك إذا أصبح بآي ملسو هيلع هللا ىلصقام الـبل  سؿعت أبا ذر يؼقل: :قالت

 -[118]الؿائدة:  ﴾وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئ ﴿

 والحاكؿ ،(1355وابـ ماجف ) ،(157 , 1.156ل )ئأخرجف الـسا

 ،(1.255« )شرح الؿعاين»يف  والطحاوي ،(3.14ل )وطـف البقفؼ ،(1.241)

بف- وقال  ---( كؾفؿ مـ صريؼ يحقك بـ سعقد1.456) «الؿقضح» والخطقب يف

 ووافؼف الذهبل! «!صحقح» الحاكؿ:

 اإٓ أن يؼصد أكف صحقح لغقره، ففق مؿؽـ: ٕن لف شاهدً  وفقف كظر:

  أن رسقل مـ حديث أبل سعقد الخدري: امختصرً 
ِ
 حتك أصبح-ة دد آير ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 ( بسـٍد جقد-3.62أخرجف أحؿد )

هق كػسف  ,الؼطان الحافظ وهق:-ومـ الؿالحظ أن يحقك بـ سعقد هذا 

 وقد ِكْدُت أن أكسك أكف أكؽر ما يف -ةالطقيؾ، وفقف حديث الرتجؿ حديثفا راوي



 
ث»يف  738

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 -- تركقا-» ذاك التصريح: ملسو هيلع هللا ىلصأن يصدر مـف  إكـل أستبعد جدًّ  حديثفا،

أن  ةً ومعؾقم بداه ،ةا فقف مـ لػت الـظر إلك ترك آهتؿام بالصاللؿ ،«ةالصال

 بعض صرق كؿا يليت يف :ةفقؿا يبشر بف أمتف كالشػاط ملسو هيلع هللا ىلصلقس مـ مؼاصده  ذلؽ

 هذا الحديث كػسف- فتلمؾ-

ًٓ ة اهلل طـ جسر بـ طبدة فؽلن يحقك بـ سعقد سؿعف مـ قدام أققل:  مطق

 هؽذا-ة هؽذا، وتارة رأخرى: فؽان يرويف تاة مر اومختصرً  ،ةمر

ة ثـا وكقع: ثـا قدام :(5.156، فؼال أحؿد )اوقد تقبع طؾقف مختصرً 

 -العامري--- بف

 حدثـا محؿد بـ :(318- 11/310) «الؿصـػ»يف ة وقال ابـ أبل شقب

يركع وهبا  هبا» -- بف، وزاد:-طـ أبل ذرة فؾقت العامري طـ جسر فضقؾ طـ

قال:  حتك أصبحت؟ة زلت تردد هذه أي يسجد- قال: قؾت: يا رسقل اهلل! ما

 «-اباهلل شقئً  لؿـ ٓ يشركة ٕمتل، وهل كائؾة إين سللت ربل الشػاط

 وطـف الخطقب يف ،(5.149اإلسـاد طقـف أخرجف اإلمام أحؿد ) وهبذا

طؾك  ومـف صححت خطل وقع يف إسـاده مـ الؿعؾؼ ،(1.454)« الؿقضح»

كتب يف (، والعامرية قدام) :ي()فؾقت العامر حقث جعؾ مؽان، «الؿصـػ»

 «-يف إصؾ بقاض مألكاه مـ )م(» التعؾقؼ:

هذه  مـ« الؿسـد»يف  ٕكف كذلؽ :والصقاب ما فعؾتف: )فؾقت العامري( قؾت:

 قبؾ هذه-ة وكقع الؿذكقرة العامري، فنكؿا هق يف رواية الطريؼ كػسفا- وأما قدام
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 لطريؼ، وإٓ: فنن )فؾقتلؾقاقع والراجح يف خصقص هذا ا اأققل هذا بقاكً 

الؿمتؾػ »يف  كؿا جزم بذلؽ الدارقطـل :العامري(ة )قدام العامري( هق

( مثَؾف طـ 1.456) «الؿقضح»يف  وكؼؾ الخطقب ،(1.1857) «والؿختؾػ

 طـ الثقري-« التفذيب»يف والحافظ  ابـ جرير الطربي،

 ابـ أبل ؼ( مـ صري3.13وإن مؿا يميد التصقيب الؿتؼدم أن البقفؼل أخرجف )

 (-فقف أن الصقاب: )قؾقب وإن مؿا ٓ شؽ ،«كؾقب العامري» :لؽـ وقع فقف ،ةشقب

كؿا أكف  -ف الؼاف طؾك الـاسخ أو الطابع إلك الؽاف: فؽتب: )كؾقب(تحرَّ 

 أطـل:,كؿا أكف  !بـ الحر(ة فققع فقف )خرش (ةطؾقف اسؿ )جسر تحرف

 -أحؿد ابـ فضقؾ طـدة يف رواي (ةإلك )مقسر تحرف ,(ة)جسر

 الؾطقػ بـ أحؿد يف كتابف الؼقؿ األخ الػاضؾ ططاء بـ طبد وقد تـبف لفذا

 (1)«لقس مـ الؽػارة فتح مـ العزيز الغػار بنثبات أن تارك الصال» الػريد

 (ةمـ )جسر ,أيًضا, افً بـ الحر( محرَّ ة لؽقن )خرش ولؽـف لؿ يتـبف ،(133)ص

الحديث حسـ  وبـك طؾك ذلؽ أن ،ةبلكف ثؼة لفا! ثؿ ترجؿ لخرش افجعؾف متابعً 

--- » :(135)صقال  ،«---أجبت بالذي» :ةحديث الرتجؿ أو صحقح! دون

ة بـ طجر مـ هذا الطريؼ، إٓ أهنا يشفد لؿعـاها حديث كعب ةً ضعقػ ةً فُقَعدُّ زياد

 «-والطرباين وغقرهؿا رواه أحؿد» وقال يف التعؾقؼ:«-السابؼ

 فنن ربؽؿ يؼقل: مـ: »بعد ققلف ققلف ,بزطؿف,ومقضع الشاهد مـف  قؾت:

                                           

 (-1989صبعتف مؽتبة العؾؿ اإلسالمقة لؾرتاث ) (1)
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لؿ يصؾ لققتفا،  ومـ» ، وفقف:الحديث« ---لققتفا وحافظ طؾقفاة صؾك الصال

إن شئت: طذبتف، وإن  طفد لف، بحؼفا: فال اولؿ يحافظ طؾقفا، وضقَّعفا استخػافً 

 «-شئت: غػرت لف

يف  والطحاوي ،(314 , 19.311والطرباين ) ،(4.244) رواه أحؿد

( مـ صرق طـ الشعبل وغقره طـ كعب، 226 , 4.225)« أثار مشؽؾ»

 ---» بـ الصامت الذي فقف كحقه بؾػظ:ة ففق كحديث طباد وبعضفا صحقح:

 «-غػرلف ومـ لؿ يلت هبـ: فؾقس لف طـد اهلل طفد، إن شاء: طذبف، وإن شاء:

 -(1276و 452« )صحقح أبل داود»يف  رواه مالؽ وغقره، وهق مخرج

 مـ هذا الحديثة مـ القجقه اطتبار هذه الػؼرولؽـ لقس يصح بقجف 

 لفذا الحديث الؿـؽر: ٕكف ٓ يخػك طؾك الػؼقف الؾبقب أن إقؾ االصحقح شاهدً 

 فنن مجرد ,وهذا هق القاقع هـا,معـك ٓ يؿؽـ أن يشفد طؾك إكثر معـك 

 ٓ يعـل اشرتاك :القس كافرً  كساًل ة طؾك أن تارك الصالة اشرتاكفؿا يف الدٓل

أجبت »: وهق ققلف,مع الؿشفقد لف يف الجاكب أخر الذي تػرد بف  الشاهد

 : ففق شاهد قاصر!,«---اصؾع طؾقف كثقر بالذي لق

ـ  مـ اوهذا مـ دققؼ الػؼف يف الحديث، يرجك التـبف لف- فؼد رأيت كثقرً  الؽاتبق

- --» حديث: الؿعاصريـ ٓ يؾحظقن هذا- مـ ذلؽ أكـل رأيت الؿذكقر بعد أن ضعػ

وخرجف وتؽؾؿ  ،«ةالؿؾ : فؼد خرج مـامتعؿديـ، فؿـ تركفا متعؿدً ة وٓ ترتكقا الصال

إٓ أن الحديث يتؼقى بشقاهده، » :(255)صطؾقف بؽالم جقد، فنكف بعد قؾقؾ قال 
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 «!---«اهللة مـف ذم فؼد برئت :ةمؽتقبة مـ ترك صال: »ومـفا

 الشاهد أن وطقد أي: ،ةففذا كذاك: ٕكف ٓ يشفد لؾخروج مـ الؿؾ قؾت:

( 88)ص دون وطقد الؿشفقد لف: بدلقؾ أن الؿقمك إلقف قد حؿؾ هذا الشاهد

دون ة براء مـ الؽػار: أي: أكف أريد هباة الذمة دون براءة الؿؼصقد براء طؾك أن

ٓ تخرج مـ ة ، أي: أهنا براء,قؾـا: كػر دون كػر، وشرك دون شرك كؿا,ة براء

 «-قد يف الـارٓ تقجب الخؾ وبالتالل ،ةالؿؾ

 ٓ ,واهلل!,ولؽـل  ،ةهذا كالمف، وهق مؼبقل مـف وجقد يف تػسقر الرباء

ل شاهدً  ؟! ةلحديث الخروج مـ الؿؾ اأدري كقػ ]يؽقن[ هذا الحديث الؿموَّ

لؼد  أن يتلولف بلن يؼقل: خروج دون خروج! بؾك، ,يف ضـل,يستطقع  فنكف ٓ

 !( ما كػقتف! فسبحان ربل255)صذلؽ، وقال  فعؾ

 طؾكة طؾك ما تؼدم مـ إدلة هذا وقد بؼل لدي شلء أريد أن أذكره زياد

 اهلل: ثـا بـ طبدة القاحد بـ زياد قد قال: ثـا قدام أن طبد :ةحديث الرتجؿة كؽار

ارً  خرجـا قالت:ة بـت دجاجة جسر  -- الحديث بطقلف--ةَبذفقردكا الرَّ  اُطؿَّ

 -(59)ص «ققام الؾقؾ»يف  ابـ كصر أخرجف

 ٓ أسللف» وال ققل ابـ مسعقد:ة أكف لقس فقف حديث الترجؿ الحظت فؼد

 -ابؾ فقف طؽسف تؿامً  «طـ شلء---

* * *
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  اىعف٘س نب ةعِ٘ٔن زغئل/اىٍدلق

 (1)-غفص اهلل ىّ-

ِعقػَ »يف  $ذكره إلباين  طـد تعؾقؼف طؾك  (125.ص13ج)« ةالضَّ

ـْ طَ  ةُ كِقَّ » :(6546) حديث
ـِ َخْقٌر مِ طؾك  َلُقْعطل العبدَ  وإن اهلَل  َؿؾِِف،اْلُؿْممِ

ياءُ  ٓ رياَء فقفا، والعؿَؾ  ةَ ما ٓ ُيْعطقف طؾك طؿؾف، وذلؽ أن الـق كقتف  -«ُيَخالُِطف الرِّ

 مقضقع-

مـ  (ةالغرائب الؿؾتؼط , 3.153) «مسـد الػردوس»يف  أخرجف الديؾؿل

طـ أبل  فروياهلل ال صريؼ شعقب بـ إدريس طـ طؾل بـ أحؿد طـ أحؿد بـ طبد

 مقسك--- رفعف- طـ أبلة طـ أبل بردة مـصقر بـ يعؼقب طـ سعقد طـ قتادة هرير

 اهلل الفروي، فنين أضـف الُجَقْيَباِريَّ  مقضقع: آفتف أحؿد بـ طبد وهذا قؾت:

                                           

عقد (1) د السَّ ـِ َطؾِل َزْغُؾقل )اإلْبَقاينُّ(، أبق َهاَجر ُمَحؿَّ ِد ْب ـِ ُمحؿَّ قِِّد ْب ـِ السَّ ُولَِد سـة  بـ َبْسُققين ب

ـَّة: »م اكُتِدَب لؾعؿؾ يف1988هـ(- يف طام 1367) التَّابع لؾجامعة اإلسالمقة « مركز خدمة السُّ

بالؿديـة الـَّبقيَّة، بؼَل فقف ُقرابَة َطشرِة أطقاٍم، ويف هذه الِحَؼب ازدادت خربُتف الِعؾؿقة 

مقسقطة رجال »والحديثقة، ويف هذه الػرتة طؿؾ يف الؿقسقطة الشفقرة الَؿقسقمة بـ: 

جؿعقة الَؿْؽـَز اإلسالمل »، واكُتدب لؾعؿؾ يف: م طاد إلك مِصر1998، ويف طام «الحديث

 م-2553، وبؼَل هبا إلك طام «لتحؼقؼ الرتاث
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 قال ابـ حبان يف -ةومـ هذه الطبؼ ،ةالؽذاب الؿشفقر: فنكف مـ أهؾ هرا

ال مـ الد» :(1.142)« الضعػاء» ة كذاب، يروي طـ ابـ ُطَققـ ،ةجاجؾدجَّ

وغقرهؿ مـ ثؼات أصحاب الحديث ويضع طؾقفؿ ما لؿ ة ووكقع وأبل ضؿر

خػل طؾقفؿ شلكف: لؿ ة أصحاب الرأي هبذه الـاحق أن أحداث يحدثقا- ولقٓ

 «-بالقضعة طـد أصحاب الحديث قاصب لشفرتف أذكره يف هذا الؽتاب

 ومـ دوكف لؿ أطرففؿا-

 لؿ يؽـف،(، و6.2388)« الؽامؾ»يف  ذكره ابـ طدي :ومـصقر بـ يعؼقب

ما ذكرت، ويؼع فِل َحِديثِف  لف غقر» حديثقـ بنسـاد لف آخر، ثؿ قال: وساق لف

 -«ةأشقاء غقر محػقض

بقدي يف اقتصاره يف تخريج الحديث يف ومؿا قؾت:  سبؼ تعؾؿ تساهؾ الزَّ

 لف» هؾ يف ققلف:كؿا تسا ،«سـده ضعقػ: »( طؾك ققلف15.15« )اإلحقاء شرح»

 «-حديثصرق بؿجؿقطفا يتؼقى ال

 الضعػ، أما هذا فؼد طرفت أن فقف الفروية أكثرها شديد وذلؽ ٕن

 الؽذاب- الُجَقْيَباِريَّ 

اس بـ َسؿعان الؿتؼدم: وحديث  فقف متفؿ بالقضع- الـ ق 

 «ةالملل الؿـثقر»يف ، واحديث أكس الؿتؼدم هـاك: فقف ضعقػ جدًّ  ومثؾف

 طـ ثابتة يقسػ بـ ططقة مـ جف« شعب اإليؿان»يف  البقفؼل أخرجف» :(65)

 هذا الحديث ٓ :ةطـ أكس--- بف، وقال: هذا إسـاد ضعقػ- وقال ابـ دحق
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 «-حديثقال الـسائل فقف: مرتوك ال ةبـ ططق يصح: يقسػ

 صرقف صريؼ سفؾ الذي قبؾف: فػقف حاتؿ بـ طباد الذي لؿ وخقر قؾت:

 لعدم وجقد شاهد معترب لف-يعرف: فقبؼك طؾك ضعػف 

 وقد ذكر الزبقدي أن ابـ الجقزي حؽؿ طؾك الحديث بالقضع، ولؿ أره يف

 ؾسققصل- واهلل أطؾؿ-ل «ةالملل الؿصـقط»يف  ٓو« مقضقطاتف»

بسققين  بتحؼقؼ السعقد بـ« الػردوس»يف  جاء حديث سفؾ بـ سعد :تـبقف

الؿحؼؼ  فؼال .(6833وحديث أبل مقسك طؼبف برقؿ ) ،(6830زغؾقل برقؿ )

 «!أجده مـ حديث أبل مقسك ولؿ» :(3/086تعؾقؼف طؾقف ) يف

 , 6842» :(4.285مع أكف قال يف تعؾقؼف طؾك حديث سفؾ ) كذا قال!

فذكر  :«---أخربكا ( قال:4.121) «زهر الػردوس»إسـاد هذا الحديث يف 

 رفعف!-- -مقسك إسـاده إلك شعقب بـ إدريس بسـده الؿذكقر أطاله إلك أبل

 ففق تحت حديث سفؾ ساق إسـاد !ما أطجبفا (ةفتلمؾ هذه )الؾَّخبط

 !«!لؿ أجده: »أبل مقسك، وتحت حديث أبل مقسك قال حديث

 ثؿ هق إلك ذلؽ لؿا ساق إسـاده: لؿ يتؽؾؿ طؾقف بشلء!

* * *
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- ٌدٍس جٍ٘و زِٗٔ

طـد تعؾقؼف طؾك  (13.153ج) «ةِعقػَ الضَّ »يف  $ذكره الشقخ إلباين 

 «-إيَّاك والَؼقاريرَ »: (6559) حديث

 .مـؽر

, أخربين أبق معـ محؿد بـ طقسك العطار :(3/011) أخرجف الحاكؿ
                                           

م(، ولد يف مديـة حؾب يف سقريا  2515 , 1925هـ =  1431 , 1344محؿد جؿقؾ زيـق ) (1)

لؿا بؾغ مـ العؿر طشر سـقـ تؼريًبا التحؼ بؿدرسة خاصة  هـ،1344م، الؿقافؼ 1925طام 

اكتسب إلك مدرسة )دار الحػاظ( وبؼل فقفا خؿس سـقات، حػظ  ءة والؽتابة-وتعؾؿ الؼرا

دخؾ مدرسة يف حؾب كاكت تسؿك )الؽؾقة الشرطقة  خاللفا الؼرآن غقًبا مع التجقيد،

التجفقزية( وثؿ أصبحت )الثاكقية الشرطقة(، وهل تابعة لألوقاف اإلسالمقة، وكاكت تدرس 

ا التػسقر، والػؼف الحـػل، والـحق، والصرف، والتاريخ العؾقم الشرطقة والعصرية: ودرس فقف

هـ جاء بعؿرة 1455والحديث وطؾقمف، وغقرها مـ العؾقم الشرطقة، ويف شفر رمضان مـ طام 

س  إلك مؽة، وبؼل إلك بعد الحج ثؿ طؿؾ مدرًسا بدار الحديث الخقرية بؿؽة الؿؽرمة، ودرَّ

أصدر رسائؾ صغقرة، كان لفا قبقل  .الدروس التػسقر، والتقحقد، والؼرآن الؽريؿ وغقرها مـ

يف جؿقع بالد العالؿ، وقد ترجؿ بعضفا إلك اإلكجؾقزية، والػركسقة، والبـغالقة، وإكدكقسقة، 

والرتكقة، وإوردية، وغقرها مـ الؾغات، وسؿاها: )سؾسؾة التقجقفات اإلسالمقة( وصؾت 

)ذو  1.11يقم الجؿعة  $يف تق إلك أكثر مـ طشريـ رسالة صبع مـفا مئات أٓف-

 هـ-1431الؼعدة(.
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 الرحؿـ بـ طبدان بـ محؿد الحافظ: ثـا إسحاق بـ مـصقر: ثـا طبد : ثـا,بؿرو

 ت أكس بـ مالؽاهلل بـ أكس قال: سؿع بـ إسحاق طـ طبد معـ: أكبل محؿد

 يف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حسـ الصقت، فؽان يرجز لرسقل مالؽ رجاًل  كان الرباء بـ :يؼقل

:--- ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فبقـؿا هق يرجز إذ قارب الـساء، فؼال لف رسقل بعض أسػاره،

 .صقتف أن تسؿع الـساء ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فلمسؽ- قال محؿد: كره رسقل فذكره- قال:

 !لووافؼف الذهب «!صحقح اإلسـاد» :وقال الحاكؿ

مشفقر  ,مع صدقف,مـ تساهؾفؿا: فنن ابـ إسحاق  وهذا قؾت:

جامع »يف  كؿا قال العالئل ،«حدثـا: »يحتج بف إٓ بؿا قال فقف وأكف ٓ بالتدلقس،

أكثر مـ التدلقس، » (:125)صوقال يف مؽان آخر  ،(221ص« )التحصقؾ

 «-طـ الضعػاء اوخصقًص 

ل الذهبل ترجؿتف ذلؽ أن يف حػظف بعض الضعػ، وقد أصا يضاف إلك

- ققؾ لف: االتدلقس جدًّ  هق كثقر»: وذكر طـ اإلمام أحؿد أكف قال ،«الؿقزان» يف

 «-يخالػو« أخربين» قال: هق يؼقل:؟ ةففق ثؼ« حدثـل»و «أخربين: »فنذا قال

يظفر لل أن ابـ إسحاق حسـ  فالذي»: وكذلؽ ختؿ الذهبل ترجؿتف بؼقلف

 «-افنن يف حػظف شقئً  :ةكؽار د بف فػقفاكػر الحديث، صالح الحال صدوق، وما

 «-صدوق يدلس» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ

أكف حسـ الحديث إذا صرح بالتحديث، ولؿ يخالػ،  ترجؿتفة وخالص

 .غقر متقفر مـ الشرصقـ وكؾ

 .ومتـف فألكف قد طـعـ كؿا ترى، وأما أخر: فألكف خالػ يف سـده أما األول:
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 :ففذا خطل مـ كاحقتقـ «اهلل بـ أكس دطـ طب: »فؼقلف أما السـد:

ـٌ  أكف األولك:  اهلل يروي طـف، وإكؿا هق حػقده اسؿف طبد ٓ يعرف ٕكس اب

 -اهلل بـ أكس بـ مالؽ إكصاري الؿثـك بـ طبد اهلل بـ طبد

 ،ةآكؼطاع: فنن ابـ الؿثـك هذا إكؿا يروي طـ أكس بالقاسط واألخرى:

صريؼ أخرى طـ  ( مـ1.355) «ةالحؾق»يف  أن أبا كعقؿ أخرج الحديث ويميده

طـ أكس--- فذكر ة طـ ثؿام ,يعـل: ابـ الؿثـك,اهلل  إسحاق طـ طبد محؿد بـ

إياك : »وكرر ،---ملسو هيلع هللا ىلص اهلل دون ققل ابـ إسحاق يف آخره: كره رسقل الحديث:

 .مرتقـ: «والؼقارير

« التاريخ»يف وفقف شقخ أبل كعقؿ طؾل بـ هارون، وقد ترجؿف الخطقب 

 «-ف تخؾقطـ، ثؿ حدث مكان أمره يف ابتداء ما حدث جؿقاًل »: بؼقلف( 12.125)

 «-الؾسان»يف  ٓو« الؿقزان»يف  ولؿ يذكر

ـ : طـ ثابت طـ أكس بـ مالؽة فؼد رواه حؿاد بـ سؾؿ وأما الؿتـ: أن الرباء ب

الصقت، فحدا:  وكان حسـ يحدو بالـساء، ةَ مالؽ كان يحدو بالرجال، وَأكَْجَش 

 «-سققؽ بالؼقارير ارويدً  !ةيا أكجش»: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اإلبؾ: فؼال رسقلفلطـؼت 

 وإسـاده صحقح ،(285و 3.254وأحؿد ) ،(2548أخرجف الطقالسل )

 .شرط مسؾؿ طؾك

، ,وهق الؿذكقر بلكف حسـ الصقت,ة ٕكجشة ففذا هق أصؾ الحديث، والؼص

 .مالؽ رباء بـلؾ فاكؼؾب ذلؽ طؾك ابـ إسحاق أو شقخف الذي دلسف ولؿ يذكره، وجعؾف
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 .بالرباء وقد تابعف حؿاد بـ زيد طـ ثابت: إٓ أكف لؿ يذكر فقف صرفف الؿتعؾؼ

دب الؿػرد»يف (، و6259أخرجف البخاري )  (-7.78ومسؾؿ ) ،(883« )ٕا

 يفة لف ترجؿ ،ةابـ ربقع هذا هقة ، وزراراوإسـاده صحقح ثالثل أيًض  قؾت:

أورده  َخْؾػقن والعجؾل- وابـ حبانوذكر أكف وثؼف ابـ حبان وابـ  ،«التعجقؾ»

كلكف لؿ يؼػ طؾك روايتف طـ و» :قال الحافظ ،(6.343) «أتباع التابعقـ» يف

 .يعـل: هذه «-أكس

ويف  ،(2.295أخرجف الدارمل ) :ابـ طباسة ولؾحديث شاهد مـ رواي

 .تحريػ أو سؼط فقف إسـاده مـ لؿ أطرفف، وأخشك أن يؽقن

 طؾك خطلة قاصعة طـ أكس: تدل دٓلة حقحأن هذه الطرق الص :ةوالخالص

إكؿا  ملسو هيلع هللا ىلصوأن لػظف  -- ٓ الرباء،-ةٕكجشة حديث اـب إسحاق هذا طـ أكس، وأن الؼص

كؿا رواه ابـ  ،«إياك والؼقارير» :كحقه، ولقس بؾػظو« رويدك: سققؽ بالؼقارير»: هق

أن  ملسو هيلع هللا ىلصكره »: إسحاق يف آخر الحديث مـؽر، وطؾقف: فؼقل ابـ إسحاق: ففق لػظ

ٓ ققؿ «!صقتف تسؿع الـساء كف تػسقر لؿا لؿ يثبت طـف ة مؿا   .ملسو هيلع هللا ىلصلف،ٕ 

 تػسقر وبذلؽ تعؾؿ ضعػ االستدالل بفذا الحديث طؾك ترجقح ققل مـ قال يف

بالؽػ  ملسو هيلع هللا ىلصفلََمَره  ،ةكف خشل طؾك الـساء الػتـإ» «:يرقارِ بالؼَ  َؽ ققَ ؛ َس كَ َد ويْ رُ : »ملسو هيلع هللا ىلصققلف 

 ،(116 - 112ص« )الصارم الؿشفقر» يف؛ كؿا فعؾ الشقخ التقيجري «طـ الحداء

 !فصححف( 03)ص« كقػ كربل أوالدكا»يف  وقؾده أخقكا محؿد زيـق

* * *  
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 (1)-غفص اهلل ىّ- اىدفِاوي إةصاًْ٘ ٌدٍس/اىسنتٔر

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (217.ص13ج) «ةالضَّ

ـْ َحَبَس »: (6593) طؾك حديث ـَ الَؼطا َم  ِف حتك َيبقَعف مـ يفقديٍّ أوالِعـََب زم

[ كصراينٍّ
ٍّ

ؿ طؾكاأو مؿـ يعؾُؿ أكف يتِخُذه خؿرً  ،]أو مجقسل الـاِر طؾك  ، فؼد َتَؼحَّ

 -«ةٍ بصقر

 .مـؽر

 «العؾؾ»يف  ومـ صريؼف ابـ الجقزي ،(1.236« )الضعػاء»يف  أخرجف ابـ حبان

فؿل ،(2.27.5488« )الؿعجؿ إوسط»يف  والطرباين ،(2.188) تاريخ »يف  والسَّ

مـ ( 5.17.5618) «شعب اإليؿان»يف  والبقفؼل ،(241.395)ص «جرجان

طـ  الؽريؿ طـ الحسـ بـ مسؾؿ طـ الحسقـ بـ واقد الؽريؿ بـ طبد صرق طـ طبد

]إٓ هبذا[ ة طـ بريد ؿ يرول: »- وقال الطرباينا-- مرفقطً -طـ أبقفة اهلل بـ بريد طبد

 «!روزياإلسـاد: تػرد بف أحؿد بـ مـصقر الؿ

                                           

م(، وهق أستاذ ورئقس قسؿ أصقل الػؼف بؽؾقة  1955آسؿ: محؿد إبراهقؿ الحػـاوي، ولد سـة ) (1)

دراسات أصقلقة يف » ،«دراسات أصقلقة يف الؼرآن الؽريؿ»الشريعة والؼاكقن بطـطا- لف مملػات، مـفا: 

كام إلك»، «السـة الـبقية حؽام إرشاد ٕا تبصقر » ،«أثر اإلجؿال والبقان يف الػؼف اإلسالمل»، «معرفة ٕا

جتفاد والتؼؾقد واإلفتاء  ، وغقرها-«الـجباء بحؼقؼة ٓا
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لؿا وقع لف، وإٓ: ففق طـد أخريـ طـ غقره! وقال ة بالـسب كذا قال! وهذا

والحسـ  ،ةحديث ٓ أصؾ لف طـ حسقـ بـ واقد، وما رواه ثؼ هذاو: »حبان ابـ

يجب أن يعدل بف طـ ســ العدول إلك الؿجروحقـ بروايتف  مسؾؿ هذا راويف بـ

 .وأقره ابـ الجقزي«-الخرب الؿـؽر هذا

 وقد سلل أباه طـ هذا الحديث ،(1.389) «العؾؾ»يف  حاتؿ ابـ أبلوقال 

الؽريؿ هذا؟ قال: ٓ-  تعرف طبد قؾت:»: قال «-هذاحديث كذب باصؾ» :فلجابف بؼقلف

 «-تدل روايتفؿ طؾك الؽذب قال: ٓ: ولؽـ قؾت: فتعرف الحسـ بـ مسؾؿ؟

سـ وطبد الح, الؿتفَؿْقـة يف ترجؿ امػرقً « الجرح والتعديؾ»يف  ومثؾف

أتك بخرب » :إول مـفؿاة وأقره الذهبل طؾقف فقفؿا: لؽـف قال يف ترجؿ- ,الؽريؿ

 .حبان ثؿ ساق هذا مـ صريؼ ابـ «-مقضقع يف الخؿر

ل الؽريؿ: فعـد السفؿل يف اسؿ والد طبدة اختؾػت الرواي :تـبقف بـ: )طبد  سؿِّ

 -,ةالؽـقة بلدا,( ؽريؿال طبد - ووقع طـد الطرباين: )أبل,كؿا تؼدم,الؽريؿ( 

ولعؾ الصقاب:  ،)طبد اهلل السؽري( ابـ الجقزي:و« الضعػاء» وطـد

 ةويف )ترجؿ ،كذلؽ وقع طـد ابـ أبل حاتؿ يف )الرتجؿتقـ( إول: فنكف

أضـف خطل (، والذهبل والعسؼالين- وكسبف هذا فؼال: )البجؾل ؽريؿ( طـدال طبد

يف و» :طؾك الذهبل فؼالة حجر زياد إلك ما ذكره ابـ بعالطا اكتؼؾ كظر :امطبعقًّ 

بـ طؿر،  اهلل الؽريؿ البجؾل، طـ طبد طبد طبد الؽريؿ بـ» «:ثؼات ابـ حبان»

أكؽره أبق  أكف هق، ولعؾ ما - فالظاهر«حديثبـ الؿغؾِّس، مستؼقؿ الة وطـف ُجَبار



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 751

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «-قبؾ ذلؽ: ٓ أطرفف ويميده أن أبا حاتؿ قال ،ةصاحبف جبارة حاتؿ مـ جف

فتـبف!  طـف،ة جبارة أن هذا الحديث الذي أكؽره أبق حاتؿ لقس مـ رواي وقد فاتف

 الؽريؿ هذا هق استظفره أن طبد فقؿا« الجرح والتعديؾ»طؾك  وقد تعؼبف الؿعؾؼ

ؽريؿ ال طبد الؽريؿ بـ أققل: بؾ إشبف أهنؿا اثـان: أحدهؿا: طبد» :البجؾل: فؼال طؼبف

 الؽريؿ ـب : طبد,طـف، وهق متلخر,وأخر  «-الثؼات»يف  الذي ذكره ابـ حبان البجؾل

ري، هق الراوي طـ الحسـ بـ مسؾؿ طبد ؽَّ  «-أطؾؿ واهلل ،اهلل السُّ

الؽريؿ البجؾل كقيف، وهق مـ  وهذا هق الراجح طـدي: ٕن طبد قؾت:

از: مرتَجؿ يف ابـ ماجف، لؽـ سؿك أباه طبد رجال  الرحؿـ البجؾل الؽقيف الَحرَّ

وجؿع مـ  ،طـ جؿع: مـفؿ طبقد اهلل بـ طؿر الؿدين بروايتف« التفذيب»

بـ الؿغؾس- ة وجبار ،وطـف ابـف إسحاق وإسؿاطقؾ بـ طؿرو بـ َجرير الؽقفققـ،

 .«حديثقال: مستؼقؿ الو« الثؼات»يف  ذكره ابـ حبان» :وقال

 ( يف أتباع التابعقـ، لؽـ سؿك أباه8.423) «ثؼاتف»يف  وهذا قالف

 «-التفذيب»يف  : ففق الؿرتجؿ,كؿا تؼدم - ؽريؿال طبد

اهلل: طؾك الخالف الؿتؼدم:  ابـ طبد أو:-الؽريؿ  الؽريؿ بـ طبد وأما طبد

طبد » :بـ حبان، وترجؿف السفؿل بؼقلفٓ« الضعػاء»يف  مروزي: كؿا ,ففق

إلقف  )طبدك( هق الذي يـسببـ الؽريؿ البزاز الجرجاين الؿعروف الؽريؿ بـ طبد

 ـَْدق- روى طـ طؿر بـ هارون، والحسـ بـ مسؾؿك بباب الخَ َخاُن َطْبد

بَّاك  «-وطبد اهلل بـ الؿفدي ،وغقرهؿا- روى طـف محؿد بـ بـدار السَّ



 
ث»يف  752

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
، وإما ,وهق: غقر البجؾل,الؽريؿ هذا  الحديث إما طبدة ؾَّ فعِ  :ةوبالجؿؾ

 .الحسـ بـ مسؾؿ، وهق إقرب- واهلل أطؾؿ شقخف

 !«إوسط»يف  ( لؾطرباين3.19) «التؾخقص»يف  والحديث طزاه الحافظ

الؽريؿ:  ( بؼقل أبل حاتؿ يف طبد3.95طؾقف، وأطؾف الفقثؿل ) اساكتً  فؼط

 «-طؾك الؽذب حديثف يدل»

سبؾ  , 2.351) «بؾقغ الؿرام»يف  افاحًش  اولؼد وهؿ الحافظ وهؿً 

 «!بنسـاد حسـ« إوسط»يف  رواه الطرباين» :فؼال السالم(

 الؽريؿ أكف اطتؿد طؾك ققل ابـ حبان يف طبد كذا قال! وأضـ أن سبب القهؿ

اًء مـف طؾك ما استظفره أكف هق راوي الحديث، البجؾل: طـ  ثؿ سفا مستؼقؿ الحديث: ـب

ـ بـ مسؾؿ الذي ٓ يعرف، ولؿ يقثؼف أحد   .أطؾؿ واهلل- ,كؿا تؼدم,شقخف الحس

ـؼؾ ف ؛(22)ص «الرضاع وبـقك الؾبـ»كتاب بؼقل الحافظ هذا مملُػ  وقد اغتر

وجزم بـسبتف  «!السبؾ»يف  كالمف الؿذكقر دون أن يعزوه إلقف! كؿا سؽت طـف الصـعاين

العربل(! وذلؽ مـ شمم  الؽتاب - 3/83)« ةفؼف السـ»يف  سقد سابؼ ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل 

 .التؼؾقد. واهلل تعالك هق الؿستعان، وهق ولل التقفقؼ

 -اويالحػـ إبراهقؿلؿملػف محؿد  «الرضاع وبـقك الؾبـ»كتاب 

* * *  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 753

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- اىٍف٘س ران ٌدٍس ـتس

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين   طـد تعؾقؼف (245.ص13ج) «ةالضَّ

ويؿـع ما ٓ  ،لعؾف كان يتؽؾؿ فقؿا ٓ يعـقف ؟وما يدريِؽ : »(6157) طؾك حديث

 «-يضره

 -«ضعقػ»

يف  ابـ أبل الدكقاو(، 7.84.4517) «مسـده»يف  يعؾكأبق  أخرجف

 ( مـ صريؼ يحقك بـ يعؾك إسؾؿل طـ إطؿش طـ73.159)« الصؿت»

ة حد، فقجد طؾك بطـف صخراستشفد غالم مـا يقم أُ : قال ڤأكس بـ مالؽ 

لؽ يا بـل!  افؿسحت أمف الرتاب طـ وجفف، وقالت: هـقئً  مـ الجقع،ة مربقص

 .-- فذكره-:ملسو هيلع هللا ىلص فؼال الـبل -ةالجـ

 :ضعقػ، ومتـ مـؽر: وفقف طؾتان وهذا إسـاد قؾت:

فنكف لؿ يسؿع مـف، وقد وصؾف  ،آكؼطاع بقـ إطؿش وأكس األولك:

 .,كؿا يليت,وٓ يصح  بعضفؿ

                                           

 ٓبـ حبان-« الثؼات»محؿد طبد الؿعقد خان، لف تعؾقؼ طؾك كتاب  (1)
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ِف٘ف

َّ
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ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 يف وهق ضعقػ، وبف أطؾف الفقثؿل ،يحقك بـ يعؾك إسؾؿل واألخرى:

 بـ غقاث طـ لؽـف قد تقبع طؾك إسـاده مـ حػص -(15.353« )الؿجؿع»

 .ه دون ذكر آستشفاد-- بف: كحق-إطؿش

 – 5.55)« ةالحؾق»يف  وأبق كعقؿ ،(231 7.77.7الرتمذي ) أخرجف

حديث » :الرتمذي وقال ،لبـان( , 7.425) «شعب اإليؿان»يف  والبقفؼل(، 56

 «-هذا هق الؿحػقظ» :وقال البقفؼل «-غريب

 طـة القاسطل طـ الحسـ بـ جبؾة ثؿ رواه مـ صريؼ أبل حـقػ قؾت:

 -- بف: مثؾ حديث-ؾت طـ إطؿش طـ أبل سػقان طـ أكسسعقد بـ الص

 .وفقف ذكر آستشفاد ،ةالرتجؿ

 ،-اكؿا يشقر إلك ذلؽ ققل البقفؼل الؿذكقرآكػً ,وهذا مـؽر غقر محػقظ 

 بـ الصؾت وطؾتف سعقد بـ الصؾت هذا: فنين لؿ أطرفف، ويبعد أن يؽقن سعقد

وابـ أبل  ،(1.2.483) الؿصري الذي سؿع ابـ طباس، وترجؿف البخاري

 ففذا متؼدم :(4.285« )ثؼات التابعقـ»يف  وذكره ابـ حبان ،(1.2.34) حاتؿ

طـ الراوي طـف لفذا الحديث، فالظاهر أن الخؾط مؿـ  إطؿش فضاًل  طؾك

 .لؿا يليت :دوكف

 .فقؿا طـدي مـ كتب الرجالة لؿ أجد لف ترجؿ :ةوالحسـ بـ جبؾ

« الؽـك»يف  هان فقؿا ذكر الدوٓبل!محؿد بـ ما القاسطل هق:ة وأبق حـقػ

 ،(266)ة شقخقـ، مات أحدهؿا سـة وساق لف حديثقـ مـ رواي ،(165)ص
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ْ
ى
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 بـ ماهانة محؿد بـ حـقػ« الؿؼتـك»يف  وسؿاه الذهبل ،(274)ة وأخر سـ

 محؿد بـ ماهان، :بحشؾ، وإكؿا فقفل« تاريخ واسط»يف  القاسطل، ولؿ أره هؽذا

 ( طـ أحؿد بـ محؿد يـ157)صر ما مقضع، وذكر يف غقة وروى طـف بالقاسط

 .أربع ومائتقـة ماهان قال: تقيف أبل سـ

 وفاهتؿا،ة أن يدركف أحد الشقخقـ الؿذكقر سـ اوهذا مؿا يبعد جدًّ  قؾت:

 بـ فنكف ذكر يف شققخف الحسـ !:(2.296) «تاريخ بغداد»يف  فإقرب أكف الذي

ة بـ محؿد بـ ماهان أبق حـقػة محؿد بـ حـقػ: »الشقرازي، لؽـ سؿاهة جبؾ

 محؿدة لف: وأبق حـقػة وقع يف رواية ولؽـف يف أثـاء الرتجؿ ،«الؼصبل القاسطل

فال أدري أهق سؼط مـ  ،ةفسؼط مـف محؿد والد حـقػ، بـ ماهانة ابـ حـقػ

وأفاد أكف مـ شققخ  :ةمـف يف أول الرتجؿة أو مـ الطابع، أو أكف زياد الراوي

سبع وتسعقـ ة سـ اثؿ أفاد أكف كان مقجقدً  ،«لقس بالؼقي: »الوأكف ق الدارقطـل

 .ومائتقـ

صؾقؼ  ، يرويف طصام بـڤة ولؾحديث صريؼ أخرى مـ حديث أبل هرير

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قتؾ رجؾ طؾك طفد رسقل: البصري طـ شعقب بـ العالء طـف، قال

ما ! فْ مَ » :ملسو هيلع هللا ىلصواشفقداه! قال: فؼال الـبل : فؼالت ،ةطؾقف باكق ، قال: فبؽتاشفقدً 

 «-يـؼصف أكف شفقد، ولعؾف كان يتؽؾؿ بؿا ٓ يعـقف، ويبخؾ بؿا ٓ يدريِؽ 

« الؽامؾ»يف  وابـ طدي ،(11.523.6646) «مسـده»يف  أخرجف أبق يعؾك

 -(ةالؿصقر , 2.74.2) «الشعب»يف  ومـ صريؼف البقفؼل ،(371 , 5.375)
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 :إسـاد ضعقػ: وفقف طؾتان وهذا قؾت:

 طداد الؿجفقلقـ، لؿ يذكره أحد مـ طؾؿاء الجرحهذا يف  :شعقب األولك:

 !(4.357« )ثؼات التابعقـ»يف  غقر ابـ حبان، أورده ,فقؿا طؾؿت, والتعديؾ

 !ةهبذه الرواي

: طصام بـ صؾقؼ: متػؼ طؾك تضعقػف: بؾ قال البخاري واألخرى:

مؿـ  كان» (:2.174« )الضعػاء»يف  وقال ابـ حبان، «حديثمـؽر ال مجفقل،»

شفد  صـاطتف: الؿعضالت طـ أققام ثؼات: حتك إذا سؿعفا َمـ الحديُث يليت ب

 -«ةأو مؼؾقبة أهنا معؿقل

 شعقب بـ العالء شقخ« ثؼاتف»يف  مـ ابـ حبان أن يقرد فالعجب قؾت:

 !القاهل، ولقس لف راٍو آخر صؾقؼ هذا

رواه أبق يعؾك، وفقف طصام بـ » (:12/323قال الفقثؿل ) والحديث

 «-صؾقؼ: وهق ضعقػ

 !شقخفة بجفال ,أيًضا, هق وغقره إطاللف وفاتف

 :تـبقفات

 .ولعؾف مـ الـاسخ أو الطابع ،ػظ: )شفقد(ل« الؿجؿع» سؼط مـ األول:

 أوة معؿقل: »ابـ حبان بتؿامفا إٓ ققلفة طبار« التفذيب» سؼط مـ والثاين:

 !بؼقل البخاري الؿتؼدمة ووقعت مؾحؼ ،«ةمؼؾقب
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 ؿ يعرف طصام بـ صؾقؼ هذا؛ل« ؼات ابـ حبانث» الؿعؾؼ طؾك أن والثالث:

 «!طصام بـ أبل طصام :(3/160) «الؾسان»يف و» :طؾقف اققلف معؾؼً  كؿا يشعر بف

 «.التفذيب»يف  فػاتف أكف غقر طصام بـ صؾقؼ، وأن هذا مترجؿ

 خرجت الحديث هـا ٕكـل استـؽرت ذكر آستشفاد يف بعض هذا: وإكؿا

 «-الديـ يغػر لؾشفقد كؾ ذكب إٓ: »ملسو هيلع هللا ىلصؽ لؼقلف ذلة ولؿـافا صرقف مع ضعػفا،

غقره، فؽقػ ٓ يغػر لف (، و1196« )اإلرواء»يف  وغقره، وهق مخرج رواه مسؾؿ

يف الحديث الصحقح، ولؿ يستثـ مـفا ة الؿذكقرة مع الؽؾق ذكر يف الحديث ما

 !الديـ؟ إٓ

بنسـاد حسـ  اذلؽ حقـ وجدت لؾحديث شاهدً ة كدت مـ كؽارلوقد ت

فذكر  !ةلؽ الجـ افؼالت أمف: هـقئً  اأكف كان مريًض  :فقف ،ةب بـ طجركع طـ

أكف قالف يف الؿريض ولقس يف الشفقد- فالحؿد هلل طؾك  الحديث: فصح ---ملسو هيلع هللا ىلص

وأسللف الؿزيدمـ فضؾف، وقد كـت أشرت إلك حديث كعب هذا يف  تقفقؼف،

ولؽـ لؿ  ،(72)ص« الؼائؾقـ بػـاء الـارة إستار إلبطال أدل رفع» تعؾقؼل طؾك

 «ةالصحقح»يف  فؾؿا طؾؿت بف: بادرت إلك تخريجف طؾك إسـاده، أكـ وقػت

 -اكتفك -ةسـده، وسالمتف مـ الـؽارة ( لجقد3153)

 -الؿعقد خان ٓبـ حبان، هق الدكتقر محؿد طبد «الثؼات»الؿعؾؼ طؾك 

* * *
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 /ثاىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)رة٘ؿ نب ْادي اىٍسريل خفؾّ اهلل

ِعقػَ »يف  ٕلباينذكره الشقخ ا طـد تعؾقؼف طؾك  (265.ص13ج) «ةالضَّ

 َصِغقٌر َقاُلقا: »(6116) حديث
ٌّ

يٌؼ  ُهقَ  :َكاَكْت َيُفقُد َتُؼقُل إِذا َهَؾَؽ َلُفْؿ َصبِل  ،ِصدِّ

 
َّ

ـْ كََسؿَ  ،َكَذبَْت َيُفقدُ : َفَؼاَل  ،ملسو هيلع هللا ىلصَفبََؾَغ َذلَِؽ الـَّبِل
ـِ أُ  ةٍ َما مِ ِف إِٓ َأكَّفُ َيْخُؾُؼَفا اهلُل فِل بَْط مِّ

 أو
ٌّ

ھ ھ ھ ھ ے ے  ﴿ :ةَ ِطـَْد َذلَِؽ َهِذِه أيَ  َفَلكَْزل اهلُل  -َسِعقدٌ  َشِؼل

َفا ةَ أيَ  [32]الـجؿ: ﴾ۓ ۓ ﮲ ﮳ ﮴ ﮵ ﮶﮷  .«ُكؾَّ

 .ضعقػ
                                           

 ةالؿداخؾ قبقؾة مـ الؿدخؾل، طؿقر محؿد بـ هادي بـ ربقع الؿحدث العالمة الشقخ (1)

 هـ- 1351 طام ولد السعقدية، العربقة الؿؿؾؽة بجـقب جازان مـطؼة يف الؿشفقرة

 ،«الصالح ابـ كتاب طؾك الـؽت» ،«والدارقطـل مسؾؿ اإلمامقـ بقـ» مـفا: كثقرة، مملػات لف

 تقؿقة، ٓبـ «والقسقؾة التقسؾ» كتاب تحؼقؼ لؾحاكؿ، «الصحقح إلك الؿدخؾ» كتاب تحؼقؼ

 الرجال كؼد يف السـة أهؾ مـفج» ،«والعؼؾ الحؽؿة فقف اهلل إلك الدطقة يف إكبقاء مـفج»

 الؿحدثقـ واقع بقـ وضعقػ وحسـ صحقح إلك الحديث تؼسقؿ» ،«والطقائػ والؽتب

 الؿؾحديـ طدوان صد» ،«وأهؾفا السـة مـ الغزالل مققػ كشػ» ،«الؿتعصبقـ ومغالطات

 ترتقب يف مسؾؿ اإلمام مـفج» ،«لحديثا أهؾ مؽاكة» ،«الؿسؾؿقـ بغقر آستعاكة وحؽؿ

 أصحاب يف قطب سقد مطاطـ» ،«وفؽره قطب سقد طؼقدة طؾك إسالمقة أضقاء» ،«صحقحف

 كثقر- وغقرها «الؼقاصؿ مـ قطب سقد كتب يف مؿا العقاصؿ» ،«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل
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ابـ  حدثـا طؿرو :(0/02/368« )الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطبراين

الحارث  طـة ثـا ابـ لفقع :بؽقر حدثـا يحقك بـ :أبل الطاهر بـ السرح الؿصري

 --- فذكره-بـ يزيد طـ ثابت بـ الحارث إكصاري قال:

( 1.111.2) «ةالصحابة معرف»يف  الطرباين أخرجف أبق كعقؿ ومـ صريؼ

وتبعف  -«طداده يف الؿصريقـ ،اشفد بدرً » :وقال ،ثابت بـ الحارث هذاة جؿتر يف

 (-1.266) «ةأسد الغاب»يف  يف ذلؽ ابـ إثقر

ما تطؿئـ الـػس ة لؿ يذكر هق وٓ غقره مؿـ ألػ يف الصحاب وأققل:

يف  فؼال :لعدم ثبقت هذه $! بؾ أشار الذهبل ؟فؽقػ لبدريتف :لصحبتف

 -«بدري فقؿا ققؾ ،ؿصريقـيعد يف ال» «:التجريد»

 وقد ،«ةاإلصاب»يف  الحافظ ابـ حجر ,فقؿا اصؾعت,ـ ترجؿ لف مَ  وأوسعُ 

 وٓ آ تصريحً ة لقس يف واحد مـفا ما يدل طؾك الصحب :أحاديثة ساق لف ثالث

 وثالثفا فقف أكف ،والذي يؾقف ثاكقفا ،هذا الحديث أحدها ،طـ بدريتف فضاًل  ،اتؾقيحً 

--- يا رسقل اهلل :فلتك ابـ أخقف فؼال ،إكصار كافؼ مـكان رجؾ مـا  :قال

 -الحديث

 بؾ هق بالؿرسؾ أشبف- بؾ هق مثؾ ،ةٓ يؼتضل الصحب :ففذا كؿا قؾـا

طـ  :طـف قال ,أيًضا, الحارث بـ يزيدة ( مـ رواي6592) حديثف الؿتؼدم برقؿ

 .هـاككؿا بقـت  :امـؽرً  ا-- فذكر حديثً -:قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل مـ كان مع رسقل بعض

 -ةففذا وما قبؾف ٓ يثبت لف الصحب
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طـ  ,اأيًض ,ة ابـ لفقعة رواي آخر مـ اوكحقه أكـل وجدت لف حديثً 

يخرب طـ ة أبا هرير أكف سؿع :أن ثابت بـ الحارث أخربه :الحارث بـ يزيد

يف  حؽؿال طبد - أخرجف ابـالحديث« ---اإليؿان يؿان: »أكف قال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 (-2.385أحؿد )و ،(285)ص« مصر فتقح»

 فال يذكر :أو أن يرسؾ ،صحابلة بقاسط ملسو هيلع هللا ىلصإما أن يروي طـف  :ففق إذن

 أو مشاهدتف إياه يف شلء مـ رواياتف طؾك ملسو هيلع هللا ىلصسؿاطف مـف  وٓ يبقـ ،ةالقاسط

 كؿا هق ضاهرٓ,ة ٓ يعـل أن الراوي مـ الصحاب ملسو هيلع هللا ىلصطـف ة فؿجرد الرواي ،قؾتفا

ة يف مؼدم $ذكر الحافظ  وقد ،,العؾؿ الشريػ يخػك طؾك العارفقـ هبذا

، ولقس مـفا مجرد االطرق التل هبا يعرف كقن الشخص صحابقًّ « ةاإلصاب»

 -فراجعفا إن شئت ،ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  روايتف

الحارث بـ ,أن الراوي طـف  :اهذا لقس صحابقًّ  ايميد أن ثابتً  ولعؾف مؿا

تقيف  وأكف ،ةالصحاب لؿ يذكروا يف ترجؿتف أكف روى طـ أحد مـ ,الحضرمل يزيد

 -واهلل أطؾؿ(، 135) ةسـ

 وحقـئٍذ ٓبد مـ ،ففق تابعل :هذا إذا لؿ تثبت صحبتف اأن ثابتً  :ةوالخالص

 كؿا كـت,وهذا معدوم  ،الجرح والتعديؾة طـ أحد أئؿ إثبات طدالتف بالـؼؾ

ة بالجفالة وطؾقف تؽقن أحاديثف معؾقل ،,(6592) ذكرت هـاك تحت الحديث

 -والذي يؾقف ،هذاة كؿا هق الحال فِل َحِديِث الرتجؿ :ةوهبا وباإلرسال تار ،ةتار

 :قال(، و6.118) «الدر الؿـثقر»يف والحديث أورده السققصل  :هذا
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 ابـو «ةالؿعرف»يف  وأبق كعقؿ أخرجف ابـ الؿـذر وابـ أبل حاتؿ والطرباين»

 -فذكره« مردويف والقاحدي طـ ثابت بـ الحارث إكصاري قال---

ة وآستعاك ،بعد مراجعتف يف مظاكف ،ؾفقثؿلل« ع الزوائدمجؿ»يف  ولؿ أره

 -فاهلل أطؾؿ -طؾقف بالػفرس الذي وضعف أبق هاجر

( مـ صريؼ ابـ وهب 298)ص «أسباب الـزول»يف  القاحدي وهق طـد

 --- بف-ةابـ لفقع أخربين :قال

ة الذيـ يصحح العؾؿاء حديث ابـ لفقعة وابـ وهب هق مـ العبادل :قؾت

لؽـف  ،فالسـد إلك ثابت بـ الحارث صحقح :أحدهؿ طـفة ـ روايكان م إذا

 -واهلل أطؾؿ ،,كؿاتؼدم,ثابت ة مع جفال ،مرسؾ

 هذا البحث واصالع أحد إخقاكـا طؾقف أوقػـل طؾك ققلة وبعد أيام مـ كتاب

 !«ةمصري تابعل ثؼ» :( يف ثابت هذا259.195« )ثؼاتف»يف  العجؾل

ؼَ  ،أكف تابعل فؼد شفد ف طؾك تساهؾف الؿعروف يف تقثقؼ ولؽـف وثَّ

 !كابـ حبان رحؿفؿا اهلل تعالك :الؿجفقلقـ

 ثؿ رأيت الحافظ قد بسط الؽالم حقل ثابت هذا والخالف يف صحبتف، ثؿ

مـ صرق أحاديثف أكف صرح بسؿاطف  لؿ أجد يف صريؼو» :ختؿ البحث طؾقف بؼقلف

واقتضاه كالم ابـ  ،أكف تابعل: كؿا صرح بف العجؾل :والذي يظفر ،ملسو هيلع هللا ىلصمـ الـبل 

فؾعؾف أرسؾ تؾؽ إحاديث، وقد تبقـ أن  :أطؾؿ الـاس بالؿصريقـ وهق ،يقكس
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 !«ةكؾفا طؾك ابـ لفقع مدار أحاديثف

 ولؿ يذكر ،ايشقر إلك الحديث الثاين والثالث الؾذيـ أشرت إلقفؿا آكػً  :قؾت

وهق  ،رابعكؿا أشار هـاك إلك حديث  ،«ةاإلصاب»يف  وكان قد ذكره ،ةحديث الرتجؿ

 ابـة ولقس هق مـ رواي ،(6592) برقؿ الذي تؼدم تخريجف والؽالم طؾقف مػصاًل 

 -يعـل ما ذكر قبؾفا مـ إحاديث ولعؾف كان ،التل أصؾؼفاة ففق يبطؾ الؽؾق :ةلفقع

 ٕكف لؿ يصرح :طؾك إرجح اهذا لقس صحابقًّ  اأن ثابتً  :الؼقلة وجؿؾ

 فؿا أشبف حالف ،لف ذكر يف الؿغازي والسقر وٓ ،طـفة أي رواي يف ملسو هيلع هللا ىلصبسؿاطف مـف 

 أن :طـ رجؾ مـ إكصار حقـ روى ,وهق مـ صبؼتف,بحال يحقك بـ أبل كثقر 

 وأطؾف ،«الؿراسقؾ»يف  فلورده أبق داود -هنك طـ أكؾ أذين الؼؾب ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

واكظر  ،,(6225برقؿ ) كؿا سقليت بقان ذلؽ,ة ابـ الؼطان باإلرسال والجفال

 -(2.69.1طان )الؼ ابـ

 يف أي ملسو هيلع هللا ىلصٕكف لؿ يصرح بسؿاطف مـ الـبل  :هذا تابعل اوطؾقف: فنن ثابتً 

 ربقع بـ :الػاضؾ وبف يظفر خطل ققل أخقـا ،ولذلؽ استظفرت تابعقتف :طـفة رواي

 طؾك قتالفؿ بغقرة صد طدوان الؿؾحديـ وحؽؿ االستعاك: »هادي يف رسالتف

الذي يظفر لل أن » :-صحبتف بعد أن ذكر الخالف يف-( 32)ص «الؿسؾؿقـ

ثابت بـ ة صحب مـ إثبات «ةاإلصاب»قرره يف  الراجح طـد الحافظ هق ما

 «.الحارث، وأكف رأيف األخقر

* * *  
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  ٌدٍس نب ظف٘س اىتزاري/اىؼ٘ذ اىسنتٔر

 (1)-غفص اهلل ىّ-

لباين ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ ٕا  حديثطـد تعؾقؼف طؾك  (273.ص13ج)« ةالضَّ

ـ لف مال: »(6122) ـ لؿ يؽ  «-ةصدق يتصدق بف فؾقستغػر لؾؿممـقـ فنكف م

 .ضعقػ

 الؿعجؿ»يف و ،(3.1627.1849« )الدطاء»يف  أخرجف الطرباين

برتققؿل( قال: حدثـا إبراهقؿ بـ أحؿد  , 1.151.1.2851« )إوسط

الرحؿـ بـ محؿد الؿحاربل: ثـا بؽر بـ خـقس:  ثـا طبد ثـا أبل:: القكقعل

- امرفقطً ة ـ يحقك الؿديـل طـ مقسك بـ وردان طـ أبل هريرب حدثـل محؿد

 «-يروه طـ مقسك إٓ محؿد، تػرد بف بؽر ؿل» «:إوسط»يف  وقال

 «:الؽاشػ»يف  ضعقػ، وقد تؼدمت لف أحاديث، وقال الذهبل وهق قؾت:

 «-لف أغالط صدوق» :وأما الحافظ: فؼال «:اهٍ و»

يف  ل لؿ يتـبف لفا؛ فؼالالحديث، والظاهر أن الفقثؿة وهق طؾ قؾت:

 «.وفقف مـ لؿ أطرففؿ ،«األوسط»يف  الطبراين رواه»(: 012/12« )الؿجؿع»

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)
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 محؿدو: »محؿد سعقد البخاري يف تعؾقؼف طؾقف، وزاد فؼال وأقره الدكتقر

 «.بـ يحقك الؿديـل لؿ أقػ طؾك ترجؿتف

أبق  معروف؛ وهق: محؿد بـ يحقك بـ حبان األكصاري الؿازينة ؼث بؾ هق قؾت:

 ،اهلل الؿدين الػؼقف، ذكره الؿزي يف شققخ بؽر بـ خـقس، وهق مـ رجال الشقخقـ طبد

 .امعروفقن، أما الؿحاربل: فؿـ رجال الشقخقـ أيًض  ,أيًضا, ـ دون بؽر ثؼاتومَ 

 ،(6 – 6.5« )تاريخ بغداد»يف ة فؾف ترجؿ وأما إبراهقؿ بـ أحؿد القكقعل:

اهلل بـ أحؿد  إسحاق، وروى طـ طبدطؿر بـ حػص، وكـاه بلبل  وسؿك جده

 -«ةثؼ: »أحسـ الؼقل فقف- وطـ الدارقطـل أكف قال أكف

 .مـ شققخ مسؾؿة فثؼ وأما أبقه أحؿد بـ طؿر:

 حدثـا إبراهقؿ: حدثـا «:األوسط»يف  لؿ يعرففؿا الفقثؿل ألكف وقع وإكؿا

يف  الطرباينة أبل--- هؽذا غقر مـسقب، مع أكف مـ السفؾ طؾك العارف بطريؼ

أن يعرفف، وذلؽ بلن يرجع الَؼْفَؼرى حتك يؼػ طؾك حديث لف جاء « إوسط»

ك إبراهقؿ:  افنكف بعد ذلؽ قؾؿا يـسبف حتك يذكر شقخً  ،امـسقبً  فقف آخر لف ُيسؿَّ

 !لف طؿا قبؾف- فاطؾؿ هذا واستػده، فنكف مـ العؾؿ الؿفجقرتؿققًزا  فقـسبف

( مـ حديث أبل 3.627.5961ؾديؾؿل )ل« الػردوس»يف  والحديث

التل ة فنن الـسخ ،«مسـده» أن إسـاده مـ هذا القجف: فؾقراجع والظاهر ،ةهرير

 «-..-مـ: »الجزء الذي فقفة كاقص طـدي

مـ لؿ » :( مـ حديث أبل سعقد بؾػظ3/608/2163) -أيًضا- وفقف
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ورسقلؽ  محؿد طبدك فؾقؼؾ: الؾفؿ! صؾ طؾك :ةيؽـ لف مال تجب فقف الزكا

 -«ةوالؿممـات: ففل لف زكاوالؿممـقـ 

 والديؾؿل- ومـ أبل الشقخة مـ رواي« الجامع الؽبقر»يف  وأورده السققصل

أبل الشقخ: فؾقراجع-  مـ صريؼ« مسـده»يف  الؿحتؿؾ أن يؽقن طـد الديؾؿل

 .هبذا الؾػظ مـؽر طـدي- واهلل أطؾؿ وهق

 إسـاده طؾك فِل َحِديِث أبل سعقد: فؼد وقػـا ,والحؿد هلل,ثؿ صدق ضـل 

قد أخرجف  فنذا الديؾؿل« الػردوس»طؾك  الؿعؾؼة بقاسط« مسـد الػردوس»يف 

 .-- بف-أبل السؿح طـ أبل سعقد مـ صريؼ أبل الشقخ وغقره طـ دراج

أحاديث  ، وتؼدمت لف,$كؿا يؼقل الذهبل ,هذا صاحب مـاكقر  افنن دراًج 

الؿتـ  يف هذا فقف، ومؾحظلمـ هذا الـقع: يتبقـ الـاضر فقفا صقاب ققل الذهبل ة كثقر

مػفقمف أن مـ كان لف  فؼد استـؽره قؾبل، ٕن ،«ة--- تجب فقف الزكا»: إكؿا هق يف ققلف

فؾقس فقف هذه ة الرتجؿ فال يممر هبذا الدطاء، بخالف حديث :ةمال تجب فقف زكا

 .وٓ يجد ما يتصدق بفة ٕكف قد يجب طؾقف الزكا :ةالـؽار

 فؿـ اهلل، وإن أخطلت: فؿـ كػسل، وأستغػر ضفر لل، فنن أصبت: هذا ما

 اهلل مـ كؾ ذكب لل-

 -أطؾؿ فال تردد يف ضعػف، واهلل  أما اإلسـاد:

* * *  
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 (1)ٌصٗصأاىؼ٘ذ ٌدٍس ػهٔر ٌدٍٔد اىداجٖ 

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين  حديث( طـد تعؾقؼف طؾك 13.281ج) «ةالضَّ

ُل َما َيُؼقُل  إِْن ِشْئُتْؿ: َأْكَبْلُتُؽؿْ : »(6125) ـَ َيْقمَ  ما َأوَّ ، ةِ اْلِؼَقامَ  اهلُل تعالك لِْؾُؿْممِـِق

ُل  ! َقاَل: فننَّ اهللَ  َوَأوَّ
ِ
ـَ  َما َيُؼقُلقَن لف؟ قؾـا: كعْؿ يا َرُسقَل اهلل َهْؾ  :َيُؼقُل لِْؾُؿْممِـِق

َفَقُؼقُلقَن: َرَجْقَكا َطْػَقَك  ؟َربَّـَا! َفَقُؼقُل: لِؿَ  َأْحَبْبُتْؿ لَِؼائِل؟ َفَقُؼقُلقَن: َكَعْؿ َيا

 -«َوَمْغِػَرَتَؽ- َفَقُؼقُل: َقْد َوَجَبْت َلُؽْؿ َمْغِػَرتِل

 .ضعقػ

 ومـ صريؼف أحؿد(، 93.276) «الزهد»يف  اهلل بـ الؿبارك أخرجف طبد

 «إوائؾ»يف  وابـ أبل طاصؿ ،(77.564وكذا الطقالسل ) ،(5.238)

يف  والطرباين ،(23.15) «حسـ الظـ»يف  ، وابـ أبل الدكقا(95.129)

وأبق  ،(95.66) ,اأيًض ,« إوائؾ»يف (، و25.125.251)« الؽبقر الؿعجؿ»

                                           

هـ( 1356د، ولد سـة )محؿد شؽقر محؿقد الحاجل أمرير الؿقاديـل، يؽـك بلبل محؿق (1)

هـ( لؾعؿؾ فقفا مدرًسا، ثؿ اكتؼؾ إلك 1396م( يف سقريا، اكتؼؾ إلك مؽة سـة )1938الؿقافؼ )

م(، لف طدة تحؼقؼات مـفا: كتاب 1991م(، ثؿ اكتؼؾ إلك إردن سـة )1983بغداد سـة )

فقف وهق  ذكر أسؿاء مـ تؽؾؿ»، «الروض الداين إلك معجؿ الطرباين»لؾطرباين، و« إوائؾ»

 م(-2515هـ( الؿقافؼ )1437لؾسققصل، وغقرها- تقيف سـة )« مقثؼ
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 :(5.269.1452) «ةشرح السـ»يف  والبغقي (،8.179) «ةالحؾق»يف  كعقؿ

قال: أخربكا يحقك بـ أيقب: أن طبقد اهلل بـ َزْحر حدثف ، كؾفؿ طـ ابـ الؿبارك

- وقال ا-- مرفقطً -طـ أبل طقاش قال: قال معاذ بـ جبؾ بـ أبل طؿران طـ خالد

 «-اهلل تػرد بف طبد» :أبق كعقؿ

يف قال الذهبل  ،لؽـ طبقد اهلل بـ زحر :ةوهق إمام حافظ ثؼ قؾت:

 «-فقف اختالف، ولف مـاكقر، ضعػف أحؿد» «:الؽاشػ»

اوأما ابـ حبان فضعػف  مـؽر الحديث » (:2.62)« الضعػاء»يف  : فؼالجدًّ

 «-، يروي الؿقضقطات طـ إثباتاجدًّ 

الؿعافري الؿصري، لقس بالؿشفقر، لؿ يذكره البخاري  وأبق طقاش هق:

يف  ال الػسقيو« الػتقح»يف  الحؽؿ ابـ حبان وال ابـ طبد أبل حاتؿ وال وال ابـ

 !«ةالؿعرف»

 طـف، ولؿ يحؽ طـ أحد تقثقؼف؛ ففقة ثالثة برواي« التفذيب»يف ذكره  ،كعؿ

وما  ،ةيعـل: طـد الؿتابع «.مؼبقل» «:التؼريب»يف  ولفذا قال ال،مجفقل الح

 .اطؾؿت لف متابعً 

« أوائؾ الطبراين»طؾك  ومـ هـا يتبقـ جفؾ أو طؾك األقؾ وهؿ الؿعؾؼ

 «!وإما صدوق ،ةإسـاده حسـ، رجالف إما ثؼ»: قال حقث

هاة بـ الػضؾ بـ قتادة أخرى، يرويف قتاد اوٓ يؼقيف أن لف صريؼً  : وي قالالرَّ
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 .سؿعث ثقر بـ يزيد يحدث طـ خالد بـ معدان طـ معاذ بـ جبؾ بف--- كحقه

 مسـد»و (،25.94.184« )الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين

وذلؽ ٕن خالد بـ معدان لؿ يسؿع مـ معاذ كؿا (، 1.231.459« )الشامققـ

 حتؿؾ أنوطؾقف فق ،(256.167) «مراسقؾف»يف  العالئل قال أبق حاتؿ، وارتضاه

الذي يف الطريؼ إولك: فقرجع الحديث إلك تابعل  يؽقن بقـفؿا أبق طقاش

 .كؿا تؼدمة مجفقل وهل ،ةواحد وصريؼ واحد

لؿ  ,)الُػَضقؾ( خطل «:التؼريب»و «التفذيب»يف  ووقع-بـ الػضؾ ة طؾك أن قتاد

 «-مؼبقل: »وقال الحافظ «-شقخ» :وقال أبق حاتؿ -(9.22يقثؼف غقر ابـ حبان )

 طرفت اصطالحف يف هذا الؾػظ، ولؽـل أرى أكف يـبغل أن يػسر وقد قؾت:

 : ٕكف روى طـف جؿع مـاهذا بؿعـاه الؾغقي: أي: مؼبقل مطؾؼً ة قتاد هـا يف

 ففق مؼبقل :ةمـفؿ أحؿد بـ سؾقؿان أبق الحسـ الرهاوي الحافظ الثؼ الثؼات:

 .واهلل أطؾؿ ،إٓ إذا ثبت وهؿف الحديث

, ؼ يف هذيـ اإلسـاديـ إلك معاذ يتبقـ خطل الفقثؿلالتحؼق ومـ هذا

 «الرتغقب»طؾك ة وتبعف الؿعؾؼقن الثالث, (15.358) يف ققلف ,أيًضا

 «-رواه الطرباين بسـديـ، أحدهؿا حسـ» :,(4.163)

 فنكف يعـل هذا اإلسـاد الثاين، وكلكف خػل طؾقف آكؼطاع الذي بقـ خالد بـ

 لؿا شرحت مـ حال قتادة بـ,معف يف تحسقـف معدان ومعاذ، ولقٓ ذلؽ: لؽـت 

 -,الػضؾ
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 تـبقف طؾك وهؿقـ:

يف اسؿ  «التؼريب»و «التفذيب»الخطل الذي وقع يف  آكًػاذكرت  األول:

 «---أوائؾ ابـ أبل طاصؿ»والد قتادة هذا: فاغرت هبؿا الؿعؾؼ طؾك  )الػضؾ(

بـ الػضؾ يف الذي يف رواية الطرباين، مع أكف مقافؼ لرتجؿة ا فخطل الصقاب

ثؼات ابـ »و «الجرح والتعديؾ»و «تاريخ البخاري»مثؾ: ، الؿراجع إصقل

التصقيب مـ همٓء الؿعؾؼقـ الؿتعؾؼقـ هبذا العؾؿ يف  ! وهؽذا فؾقؽـ«حبان

 الؿستعان- هذا الزمان الؽثقر فتـف! واهلل

بعد أن طزا حديث -قال « أوائؾ الطبراين»طؾك  أن الؿعؾؼ اآلخر واآلخر:

 «!أخرجف مـ حديث أبل سعقد الخدري بـحق ذلؽو: »-فؼط ألحؿدة رجؿالت

 -(24.254) «الػتح الرباين»ؽتاب وطزا ذلؽ ل

الؿذكقر: وجدتف قد طزا حديث أبل سعقد « الػتح» رجعت إلك وأكت إذا

ومسؾؿ والرتمذي! فعؾك ماذا يدل طزو الؿعؾؼ لؾحديث  إلك البخاري هذا

 !الشقخقـ؟ ٕحؿد دون

ٕكف  :ةلحديث الرتجؿ افحديث أبل سعقد ٓ يصؾح شاهدً  ،اوأيًض * 

، ,يف الؾػظة مع الؿغاير,مـف ة إخقرة آختالف إٓ يف الجؿؾ طـف كؾ يختؾػ

 :مـ إمرة طؾك بقـ لػظف لتؽقن وهاك

 فقؼقلقن: لبقؽ ربـا! وسعديؽ، !ةيا أهؾ الجـ :ةاهلل يؼقل ألهؾ الجـ إن»

 مـ الـا ٓ كرضك: وقد أططقتـا ما لؿ تعط أحدً هؾ رضقتؿ؟ فقؼقلقن: وما  فقؼقل:
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 فقؼقل: أكا أططقؽؿ أفضؾ مـ ذلؽ- قالقا: يا ربـا! فلي شلء أفضؾ مـ خؾؼؽ-

 «-اذلؽ؟ قال:أحؾ طؾقؽؿ رضقاين: فال أسخط بعده أبدً 

 «-حسـ صحقح حديث» :( قائاًل 0228الترمذي ) وأخرجف

 -محؿقد الحاجل أمريرلؾطرباين، هق الشقخ محؿد شؽقر بـ  «إوائؾ»محؼؼ 

ِعقَػة»يف  $ذكره الشقخ إلباين  :وأيًضا*  ( طـد 654.ص13)ج« الضَّ

َؿُف الـَِّساُء »تعؾقؼف طؾك حديث:  َهِب، َوَتْػِضقِض إَْقَداِح: َفَؽؾَّ ـْ ُلْبِس الذَّ هناكا َط

َص َلـَا فِل َتْػِضقِض إَقْ  َهِب، َفَلَبك َطَؾْقـَا، َوَرخَّ  «-َداِح فِل ُلْبِس الذَّ

 .ضعقػ

(، ويف 25.68.67.168« )الؿعجؿ الؽبقر»أخرجف الطرباين يف 

قال: حدثـا بابقيف بـ خالد إبؾل: ثـا طؿر  (1.188.2.3453« )إوسط»

الؽريؿ الضال: ثـا محؿد بـ سقريـ طـ  بـ يحقك إبؾل: ثـا معاوية بـ طبد

وية إٓ طؿر بـ لؿ يروه طـ معا»أختف طـ أم ططقة قالت:--- فذكره- وقال: 

 «-يحقك، وٓ سؿعـاه إٓ مـ هذا الشقخ

وهق: بابقيف بـ خالد بـ بابقيف إبؾل، هؽذا ساق كسبف الطرباين يف  قؾت:

، ولؿ يسؼ لف فقف غقرهؿا- والحديث «إوسط»حديث لف ساقف قبؾ هذا يف 

(، لؽـ 562)ص ,أيًضا,« الؿعجؿ الصغقر»الؿشار إلقف أخرجف الطرباين يف 

قف )باكقبة( بـقن وباء مقحدة بقـفؿا القاو، وكذلؽ وقع يف صبعة بقروت وقع ف
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، ولعؾ «الؿعجؿ الؽبقر»تحؼقؼ شؽقر(، وكذا يف مطبقطة - 1.195.315)

: فنن كسختف الؿصقرة مصححة ومؼابؾة، ومطابؼة «إوسط»الصقاب ما يف 

خ : ٕين لؿ أجد لفذا الشق«لعؾ»لؾفقثؿل، قؾت: « مجؿع البحريـ»لؿصقرة 

ذكًرا يف شلء مـ كتب الرجال التل طـدي، ويبدو لل أن الرجؾ مستقر غقر 

 .مشفقر، لـدرة حديثف طـد الحافظ الطرباين

وكسبة )إبؾل( إلك )ُأَبؾََّة( بؾدة طؾك شاصئ دجؾة )البصرة( أشار الحافظ 

تبًعا إلك أصؾف أن هذا الشقخ مـفا- ويميده أن شقخف طؿر بـ يحقك « التبصقر»يف 

مشتبف »الغـل إزدي فقفا يف أول كتابف  بؾل مـفا: فؼد أورده الحافظ طبدإ

؛ فجؿع بقـ الـسبتقـ كؿا «الؿعجؿ الصغقر»ولؿ يتبقـ ذلؽ لؿحؼؼ ، «الـسبة

حدثـا باكقبة بـ خالد بـ » :إسـاد الؿملػ يف الحديث الؿشار إلقف هؽذا ساق

 «!باكقبة إيؾل ]إبؾل[، حدثـا---

 $حقػات وقؾة العـاية بالتحؼقؼ أن الحافظ إزدي التص ومـ غرائب

هذا يف الـسبة الؿذكقرة، فؼد تصحػت طؾك الطابع فققع فقف:  مع أكف أورد طؿر

هؽذا )إيؾل(! بالؿثـاة التحتقة مؽان الباء «! طؿر بـ يحقك بـ كافع إيؾل»

ر مغؿق ,أيًضا,ثؿ إن طؿر هذا  «!الؿعجؿ الؽبقر»الؿقحدة! وكذلؽ وقع يف 

رواه الطرباين (: »5.149« )الزوائد مجؿع»غقر مشفقر، ولذلؽ قال الفقثؿل يف 

 -«!، وفقف طؿر بـ يحقك إبؾل، ولؿ أطرفف«إوسط»و« الؽبقر»يف 

* * *  
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-غفص اهلل ىّ- ٌدٍس ُارص اىفجٍٖ

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين  ثحدي( طـد تعؾقؼف طؾك 13.283ج) «ةالضَّ

ـَ َيْقمَ : »(6125) ُل َما َيُؼقل اهلُل تعالك لِْؾُؿْممِـِق ، ةِ اْلِؼَقامَ  إِْن ِشْئُتْؿ: َأْكَبْلُتُؽْؿ ما َأوَّ

ُل  ! َقاَل: َوَأوَّ
ِ
ـَ  فننَّ اهللَ  َما َيُؼقُلقَن لف؟ قؾـا: كعْؿ يا َرُسقَل اهلل َهْؾ  :َيُؼقُل لِْؾُؿْممِـِق

َفَقُؼقُلقَن: َرَجْقَكا َطْػَقَك  َفقُؼقُل: لَِؿ؟ َربَّـَا! َن: َكَعْؿ َياَأْحَبْبُتْؿ لَِؼائِل؟ َفَقُؼقُلق

 -«َمْغِػَرتِل َوَمْغِػَرَتَؽ- َفَقُؼقُل: َقْد َوَجَبْت َلُؽؿْ 

 .ضعقػ

 ومـ صريؼف أحؿد ،(93.276« )الزهد»يف  اهلل بـ الؿبارك أخرجف طبد

« ٕوائؾا»يف  وابـ أبل طاصؿ ،(77.564وكذا الطقالسل ) (،5.238)

يف والطرباين  ،(23.15) «حسـ الظـ»يف  وابـ أبل الدكقا(، 95.129)

وأبق  ،(95.66) ,اأيًض ,« إوائؾ»يف (، و25.125.251)« الؽبقر الؿعجؿ»

 :(5.269.1452) «ةشرح السـ»يف  والبغقي (،8.179« )ةالحؾق»يف  كعقؿ

 بـ َزْحر حدثف قال: أخربكا يحقك بـ أيقب: أن طبقد اهلل، كؾفؿ طـ ابـ الؿبارك
                                           

ٓبـ أبل طاصؿ، كشرتف: دار الخؾػاء « إوائؾ»محؿد بـ كاصر العجؿل، لف تحؼقؼ طؾك كتاب  (1)

 الؽقيت- ,لؾؽتاب اإلسالمل 
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- وقال ا-- مرفقطً -طـ أبل طقاش قال: قال معاذ بـ جبؾ بـ أبل طؿران طـ خالد

 «-اهلل تػرد بف طبد» :أبق كعقؿ

 «:الؽاشػ»يف قال الذهبل  ،لؽـ طبقد اهلل ـب زحر :ةوهق إمام حافظ ثؼ قؾت:

 «-فقف اختالف، ولف مـاكقر، ضعػف أحؿد»

اوأما ابـ حبان فضعػف  مـؽر الحديث » (:2.62)« الضعػاء»يف  : فؼالجدًّ

ا  «-، يروي الؿقضقطات طـ إثباتجدًّ

ٓ  وأبق طقاش هق: الؿعافري الؿصري، لقس بالؿشفقر، لؿ يذكره البخاري و

يف ٓ الػسقي و« الػتقح»يف  الحؽؿ ابـ حبان وٓ ابـ طبد أبل حاتؿ وٓ ابـ

 !«ةالؿعرف»

 ، ولؿ يحؽ طـ أحد تقثقؼف: ففقطـفة ثالثة برواي« التفذيب»يف ذكره  ،كعؿ

 ،ةيعـل: طـد الؿتابع «-مؼبقل» «:التؼريب»يف  ولفذا قال مجفقل الحال،

 .اوما طؾؿت لف متابعً 

« أوائؾ الطرباين»طؾك  ومـ هـا يتبقـ جفؾ أو طؾك إقؾ وهؿ الؿعؾؼ

 «!وإما صدوق ،ةإسـاده حسـ، رجالف إما ثؼ» :قال حقث

هاوي قالة بـ الػضؾ بـ قتادة يرويف قتاد أخرى، اوٓ يؼقيف أن لف صريؼً  : الرَّ

 .سؿعث ثقر بـ يزيد يحدث طـ خالد بـ معدان طـ معاذ بـ جبؾ بف--- كحقه

 «الشامققـ مسـد»و (،25.94.184« )الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين

وذلؽ ٕن خالد بـ معدان لؿ يسؿع مـ معاذ كؿا قال أبق (، 1.231.459)
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يؽقن  وطؾقف فقحتؿؾ أن ،(256.167) «مراسقؾف»يف  عالئلال حاتؿ، وارتضاه

الذي يف الطريؼ إولك: فقرجع الحديث إلك تابعل واحد  بقـفؿا أبق طقاش

 .كؿا تؼدمة مجفقل وهل ،ةوصريؼ واحد

لؿ  ,خطل )الُػَضقؾ( «:التؼريب»و «التفذيب»يف  ووقع-بـ الػضؾ ة طؾك أن قتاد

 «-مؼبقل: »وقال الحافظ «-شقخ»: أبق حاتؿوقال  -(9.22غقر ابـ حبان ) يقثؼف

 اصطالحف يف هذا الؾػظ، ولؽـل أرى أكف يـبغل أن يػسر وقدطرفت قؾت:

 : ٕكف روى طـف جؿع مـاهذا بؿعـاه الؾغقي: أي: مؼبقل مطؾؼً ة قتاد هـا يف

 ففق مؼبقل :ةأحؿد بـ سؾقؿان أبق الحسـ الرهاوي الحافظ الثؼ مـفؿ الثؼات:

 .ثبت وهؿف- واهلل أطؾؿ إذا إٓ الحديث

, يف هذيـ اإلسـاديـ إلك معاذ يتبقـ خطل الفقثؿل التحؼقؼ ومـ هذا

 «الرتغقب»طؾك ة وتبعف الؿعؾؼقن الثالث,( 15.358) يف ققلف ,أيًضا

 «-الطرباين بسـديـ، أحدهؿا حسـ رواه» :,(4.163)

خالد بـ هذا اإلسـاد الثاين، وكلكف خػل طؾقف آكؼطاع الذي بقـ  فنكف يعـل

 -ذلؽ لؽـت معف يف تحسقـف ولقٓ ،معدان ومعاذ

 :تـبقف طؾك وهؿقـ

يف اسؿ « التؼريب»و «التفذيب»يف  الخطل الذي وقع اذكرت آكػً  األول:

فخطل  «أوائؾ ابـ أبل طاصؿ»طؾك  فاغتر بفؿا الؿعؾؼ هذا؛ة والد قتاد( )الػضؾ

بـ الػضؾ يف الؿراجع اة الطبراين، مع أكف مقافؼ لترجؿة الذي يف رواي الصقاب
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 «!ثؼات ابـ حبان»و «الجرح والتعديؾ»و «البخاري تاريخ: »مثؾ، األصقل

الؿعؾؼقـ الؿتعؾؼقـ بفذا العؾؿ يف هذا الزمان  التصقيب مـ همالء وهؽذا فؾقؽـ

 .الؿستعان اهلل! والؽثقر فتـف

بعد أن طزا حديث , قال« أوائؾ الطرباين»طؾك  أن الؿعؾؼ أخر واآلخر:

 «!أخرجف مـ حديث أبل سعقد الخدري بـحق ذلؽو» :,فؼط ٕحؿدة جؿالرت

 -(24.254) «الػتح الرباين» ذلؽ لؽتاب وطزا

حديث أبل سعقد  الؿذكقر: وجدتف قد طزا« الػتح» وأكت إذا رجعت إلك

 إلك البخاري ومسؾؿ والرتمذي! فعؾك ماذا يدل طزو الؿعؾؼ لؾحديث هذا

 !الشقخقـ؟ ٕحؿد دون

ٕكف  :ةلحديث الرتجؿ افحديث أبل سعقد ٓ يصؾح شاهدً  ،اوأيًض * 

، ,يف الؾػظة مع الؿغاير,مـف ة إخقرة إٓ يف الجؿؾ آختالف طـف كؾ يختؾػ

 :مـ إمرة طؾك بقـ لػظف لتؽقن وهاك

 فقؼقلقن: لبقؽ ربـا! وسعديؽ، !ةيا أهؾ الجـ :ةاهلل يؼقل ألهؾ الجـ إن»

 مـ اـا ٓ كرضك: وقد أططقتـا ما لؿ تعط أحدً فقؼقل:هؾ رضقتؿ؟ فقؼقلقن: وما ل

 أكا أططقؽؿ أفضؾ مـ ذلؽ- قالقا: يا ربـا! فلي شلء أفضؾ مـ فقؼقل: خؾؼؽ-

 «-اأحؾ طؾقؽؿ رضقاين: فال أسخط بعده أبدً  ذلؽ؟ قال:

 «-حديث حسـ صحقح» ( قائاًل:0228وأخرجف الترمذي )

* * *  
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 (1)أخٍس اىضـتٖ اىدعِٖ٘/اىٍسـٔ

ِعقػَ »يف  قخ إلباينذكره الش طـد تعؾقؼف طؾك  (13.354,311ج) «ةالضَّ

 ، فلمرين أن ُأَكبِّر فقفا إلك أنملسو هيلع هللا ىلص اهلل قرأُت طؾك رسقل»: (6133) حديث

 -«﴾ڄ ڄ ﴿ َأْختَِؿ! يعـل:

 .مـؽر

 أخبار»يف  والػاكفل ،(77 , 2.76) «العؾؾ»يف  أخرجف ابـ أبل حاتؿ

 «شعب اإليؿان»يف  والبقفؼل ،(3.354والحاكؿ ) ،(3.35.1744)« ةمؽ

 يف والذهبل ،(4.551« )تػسقره»يف  والبغقي (،2581 , 2.375.2577)

بـ ة قال: سؿعت طؽرمة بـ الؼاسؿ بـ أبل َبزَّ  طـ أحؿد بـ محؿد« الؿقزان»

ـ، فؾؿا بؾغت: اهلل بـ ُقْسَطـْطِق اطقؾ بـ طبدإسؿ يؼقل: قرأت طؾك سؾقؿان

اهلل  حتك تختؿ، وأخربه طبدة كؾ سقرة كبِّر طـد خاتؿ قال لل: كبِّر ﴾ڄ﴿

فلمره بذلؽ، وأخربه مجاهد: أن ابـ طباس أمره  قرأ طؾك مجاهد بـ كثقر: أكف

ابـ طباس: أن ُأبل بـ كعب أمره بذلؽ، وأخربه أبل بـ كعب: أن  بذلؽ- وأخربه

 «-ؽرقال أبل: هذا حديث مـ»أمره بذلؽ- وقال ابـ أبل حاتؿ طؼبف:  ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

                                           

، «الـذير قر طـ البشقرإرشاد البصقر إلك ُسـِّقَِّة التؽب»أحؿد الزطبل الحسقـل، لف رسالة بعـقان:  (1)

 -م(1988بقروت، سـة ) ,دار البشائر اإلسالمقة يف صبعت 
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(: 1.1.71« )الجرح والتعديؾ»وطؾتف ابـ أبل بزة: فؼد قال يف  قؾت:

قؾت ٕبل: ابـ أبل بزة ضعقػ الحديث؟ قال: كعؿ، ولست أحدث طـف: فنكف »

اهلل  روى طـ طبقد اهلل بـ مقسك طـ إطؿش طـ إبراهقؿ طـ طؾؼؿة طـ طبد

مـؽر (: »1.127« )الضعػاء»وقال العؼقؾل يف «- حديًثا مـؽًرا ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل 

وأقره الحافظ يف «- لقِّـ الحديث»وقال الذهبل: «- الحديث، ويقصؾ إحاديث

 «-الؾسان»

: تعؼبف الذهبل يف «صحقح اإلسـاد» ولفذا لؿا قال الحاكؿ طؼب الحديث:

 , 1.445« )العرب»وقال يف ترجؿتف مـ «- البزي ُتؽؾؿ فقف»بؼقلف: « التؾخقص»

 «-حجة يف الؼرآن وكان لقِّـ الحديث،»الؽقيت(: 

« سقر إطالم»وقال يف  ،(55.428« )الضعػاء»ولذلؽ أورده يف 

ا طؾك تصحقح الحاكؿ لؾحديث: 12.51) « الؿقزان»وقال يف «- وهق مـؽر»( ردًّ

ي، قال أبق حاتؿ: هذا »طؼب الحديث:  حديث غريب، وهق مؿا أكؽر طؾك البزِّ

طؼب « التػسقر»كثقر يف  وقال ابـ«- لساكف»وأقره الحافظ يف «- حديث مـؽر

ففذه سـة تػرد هبا أبق الحسـ أحؿد بـ محؿد البزي مـ ولد الؼاسؿ »الحديث: 

يف الؼراءات، فلما يف الحديث: فؼد ضعػف أبق حاتؿ  اإمامً  وكان ،ةأبل بزبـ 

 ؽـ حؽكل: »ثؿ ذكر كالمفؿا الؿتؼدم، ثؿ قال «-وأبق جعػر العؼقؾل--- الرازي

 سؿع رجاًل  الشافعل: أكف طـ« ةشرح الشاصبق»يف ة شامالشقخ شفاب الديـ أبق 

وهذا يؼتضل  ،«ةالسـ أحسـت وأصبت: »فؼال :ةيؽرب هذا التؽبقر يف الصال

 .«حديثالة صح
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 :وذلؽ ٕمريـ كال: فلققل:

 أبلة الؼقل غقر ثابت طـ اإلمام الشافعل، ومجرد حؽاي أن هذا أحدهؿا:

 وز- ثؿ رأيت ابـ الجزري فد أفاد يفيعـل ثبقتف: ٕن بقـفؿا مػا طـف ٓة شام

البزي طـ الشافعل: فصح ة ( أكف مـ رواي2.397« )يف الؼراءات العشر الـشر»

قال: محؿد بـ ة ويمكد ذلؽ أن البزي اضطرب فقف، فؿر غقر ثابت طتف- أكف

 .قال: الشافعل إبراهقؿ بـ محؿد! فراجعفة الشافعل، ومر إدريس

فؾقس هق بلققى مـ ققل التابعل: مـ  لق فرض ثبقتف طـف: أكف واآلخر:

لك أن ٓ تثبت بؼقل فبإو ،ةالؿعؾقم أكف ٓ تثبت بؿثؾف السـ كذا: فنن مـة السـ

 .مـ أتباع التابعقـ أو تبع أتباطفؿ- فتلمؾ $ فنن الشافعل مـ بعده:

 بـ سؾقؿان: فنكف ٓ يعرفة وهل شقخ البزي: طؽرم :ةثاكقة ولؾحديث طؾ

 :(3.2.11) «الجرح والتعديؾ»يف  فنن ابـ أبل حاتؿ لؿا ذكره ،ةياإٓ هبذه الرو

اهلل بـ قسطـطقـ، روى طـف أحؿد  إسؿاطقؾ بـ طبد روى طـ: »طؾك ققلف يزد لؿ

ة كؿا تؼتضقف الؼقاطد العؾؿق, ففق مجفقل العقـ«- الؿؽلة بـ أبل بزا بـ محؿد

 -,يليت كؿا,يف بعضف  : لؽـف قد تقبع,ةالحديثق

اهلل بـ قسطـطقـ: فؼد  حال إسؿاطقؾ بـ طبدة وهل جفال :ةثالثة ولف طؾ

روى طـف محؿد بـ إدريس »: قال(، و1.1.185ابـ أبل حاتؿ ) أورده

وٓ  ،وٓ تعدياًل  اولؿ يذكر فقف جرًح  «-ويعؼقب بـ أبل طباد الؿؽل الشافعل،

يف  حبان والتعديؾ إخرى، وٓ ذكره ابـ يف شلء مـ كتب الجرح ارأيت لف ذكرً 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 781

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 !طؾك تساهؾف يف تقثقؼ الؿجفقلقـ« ؼاتفث»

 ففل مـ اإلمام محؿد بـ إدريس إلقفا:ة التل سبؼت اإلشارة وأما الؿتابع

« آداب الشافعل ومـاقبف»يف  ابـ أبل حاتؿ : فؼالرحمه اهلل تعالىالشافعل 

: أكا ,طؾقفة قراء,الحؽؿ  بـ طبد اهلل أخربين محؿد بـ طبد» :(142)ص

قال: قرأت  (ة)يعـل: قارئ مؽ اهلل بـ قسطـطقـ ؾ بـ طبدثـا إسؿاطق: الشافعل

اهلل بـ كثقر، وأخرب  وأخرب شبؾ أكف قرأ طؾك طبد ،شبؾ )يعـل: ابـ طباد( طؾك

مجاهد أكف قرأ طؾك ابـ طباس،  بـ كثقر أكف قرأ طؾك مجاهد، وأخرب اهلل طبد

أبل بـ كعب طؾك  طباس أكف قرأ طؾك أبل بـ كعب، وقرأ وأخرب ابـ

 .«ملسو هيلع هللا ىلص اهلل لرسق

والتؽبقر، وكذلؽ هق  ﴾ڄ ڄ ﴿ فقف: لؿ يذكر:ة هؽذا الرواي قؾت:

( مـ صريؼ أبل العباس محؿد بـ يعؼقب إصؿ قال: 2.62)« تاريخ بغداد» يف

 .-- بف-الؿصري الحؽؿ اهلل بـ طبد محؿد بـ طبد كا

 :(1.427« )اإلرشاد»يف  أبق يعؾك وخالػ جد أبل يعؾك الخؾقؾل! فؼال

« أداب»يف  -- بنسـاده الؿذكقر-أبل حاتؿ الرحؿـ بـ ثـا جدي: حدثـا طبدحد

قال لل: يا ابـ  :﴾ڄ ﴿فؾؿا بؾغت: : »كحقه: إٓ أكف زاد يف آخره فؼال

إلخ كؿا فِل َحِديِث « ---ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قرأت طؾك رسقل ر فقفا: فنينطباس! كبِّ 

 -ةالرتجؿ

ة لتؾقكف يف رواي :البزي هذاويف هذا دلقؾ طؾك ضعػ  :$قال األلباين 
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ضابط كؿا هق  فنن ذلؽ مؿا يشعر بلكف غقر حافظ لؾحديث وٓ ،الحديث القاحد

هبذا الػـ الشريػ: فال جرم أكف ضعػف أبق حاتؿ ة معروف طـد أهؾ الؿعرف

 :الحافظ أبق العالء الفؿداين ، وقال,كؿا تؼدم,والعسؼالين  والعؼقؾل والذهبل

 «-البزي، ورواه الـاس فققػقه طؾك ابـ طباس ومجاهد إٓؿ يرفع أحد التؽبقر ل»

يف  قد تؽؾؿ بعض أهؾ الحديثو: »ثؿ قال ،(395ذكره ابـ الجزري )ص

 «-فضعػف أبق حاتؿ والعؼقؾل البزي، وأضـ ذلؽ مـ قبؾ رفعف لف:

: ما ,ـكالؿذكقَريْ ,فنن مـ ضعػف  ما أصاب العالئل يف ضـف: أققل:

، ,كؿا تؼدم طـ العؼقؾل,الحديث  إكؿا ٕكف مـؽرلحديثف هذا بذكر، و تعرضقا

أبق حاتؿ إلك أن مـفا ما رواه طـ ابـ  ذلؽ: أكف يروى الؿـاكقر، وأشار ومعـك

 .كان لؿ يسؼ متـف مسعقد، وإن

 يؿؽـ آطتؿاد افؿا ذكر لف إسـادً  ثؿ إن الؿقققف الذي أشار إلقف العالئل

 قال: حدثـلة اهقؿ بـ أبل حقمـ صريؼ إبر ( إ397ٓ)صطؾقف: ٕكف لؿ يسؼف 

 ،ةختؿة اهلل بـ طباس تسع طشر طؾك طبد حؿقد إطرج طـ مجاهد قال: ختؿت

 «-﴾ۀ ہ ﴿ كؾفا يلمرين أن أكرب فقفا مـ:

مـؽر » :(1.1.283« )التاريخ الؽبقر»يف قال البخاري  وإبراهقؿ هذا:

 «-مرتوك»: لوقال الدارقطـ «-القسع بـ أسعد :ةالحديث، واسؿ أبل حق

اففق ضعقػ   .لحديث البزي، مع أكف مقققف ا: فال يصح شاهدً جدًّ

هذا الحديث وكؽارتف؛ فنن مـ  إذا طرفت أيفا الؼارئ الؽريؿ ضعػ
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فقؿا ال طؾؿ ة الجفال طؾك الؽتاب فقف أن يتطاولة يف هذا الزمان والػتـ الؿصائب

ة ؾك هذا الحديث رسالأققل هذا ألكف وقع تحت يدي وأكا أحرر الؽالم ط لفؿ بف؛

التؽبقر طـ  ةِ إرشاد البصقر إلك ُسـِّق  : »أحؿد الزطبل الحسقـل بعـقان لؾؿدطق

طؾك إستاذ إبراهقؿ إخضر، الذي ذهب  ,كؿا يؼقل,رد فقفا  ،«الـذير البشقر

إلك أن التؽبقر الؿشار إلقف لقس « الختؿ بقـ الؼراء والؿحدثقـ تؽبقر» يف كتابف

 -ةـَّ بُس 

ًٓ  اطجقبً  قد سؾؽ سبقاًل  الزطبل الؿذكقر فرأيت ، ويف تليقد يف الرد طؾقف أو

مـف لؿا تؾؼاه مـ بعض مشايخف الؼراء الذيـ بادروا إلك  ا: تعصبً اثاكقً  التؽبقرة قسـِّ 

ما فقفا مـ الجفؾ بعؾؿ الحديث، والتدلقس: بؾ  دون أن يعرفقا تؼريظ رسالتف

يقافؼ هقاه، وغقر ذلؽ مؿا يطقل  كالمفؿ بؿا العؾؿاء، وتلويؾ والؽذب طؾك

: ٕكف يحتاج إلك وقت وفراغ، وكؾ ذلؽ مػصاًل  مجال لبقان الؽالم بسرده، وٓ

هذا : »أن: وٓسقؿا وإمر كؿا يؼال يف بعض البالد ذلؽ غقر متقفر لدي

بقـ العؾؿاء، بؾ إهنا  إن مملػفا لقس مذكقرً  :«العزاء الؿقت ٓ يستحؼ هذا

لل مـ  الحؼ إٓ بالرجال، ولؽـ ٓبدَّ  مؼؾد، ٓ َيْعِرُف  ذهبللتدل طؾك أكف م

هبذا الحديث ة إلك بعض جفآتف الؿتعؾؼة العبار بلخصر ما يؿؽـ مـة اإلشار

 !ملسو هيلع هللا ىلصمتقاتر طـ الـبل  الذي صرح بصحتف، بؾ وزطؿ أكف

( تصحقح الحاكؿ إياه، ولؿ يعؼب طؾقف برد الذهبل لف أو 12ذكر )ص ,1

 !مـ العؾؿاء همؿـ تؼدم ذكر غقره
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 التؽبقر حديثة سـة يؽػل يف حجق: »( فؼال14)صطؾك ذلؽ  بؾ زاد ,2

إمر الذي يدل طؾك جفؾف بؿققػ العؾؿاء مـ تصحقحات الحاكؿ،  ،«الحاكؿ

 !تجاهؾ ذلؽ أو أكف

 $بـ الجزري ٓ «ةالـفاية غاي»كتاب ( طـ 16 , 15كؼؾ )ص ,3

 أكف مـ طؾؾ هذا الحديث اكػً الذي بقـت آ,بـ سؾقؿان ة لعؽرمة مختصرة ترجؿ

 «-طـف البزي بحديث التؽبقر تػرد» :جاء فقفا ققل ابـ الجزري ,لجفالتف

هذا مجفقل العقـ طـد مـ يعرف، فجفؾ الزطبل ة بلن طؽرم وهذا كص

 ،السـد كؾفؿ ثؼات )!( رجال»(: 17)صفؼال ة فزطؿ أكف ثؼ أو تجاهؾف: ذلؽ

 !!«!ظلفؿ بالؼبقل والحػة أذطـت إم ،ةجفابذ

 «!فالحديث ققي لقس لف معارض يف صحتف» (:31و 17)صقال ,4

 مع أكف كؼؾ يف غقر ما مقضع ما طزوتف إلك أبل حاتؿ أكف حديث مـؽر- وإلك

 .«حديثال مـؽر» :أكف مؿا أكؽر طؾك البزي، وققل العؼقؾل يف البزي الذهبل

 ؾك ضعػ: فلبطؾ دٓلتفا طاشـقعً  ولؽـف تالطب بلققالفؿ وتلولفا تلوياًل 

فؾؿ يتعرض ، «حديثال ضعقػ» :وراويف! وتجاهؾ ققل أبل حاتؿ فقف الحديث

 -اوحديثً  اقديؿً  وأهؾ إهقاءة لف بذكر: ٕكف يبطؾ تلويؾف، وذلؽ هق شلن الؿؼؾد

 -(25و 22)صاكظر 

القاحد مـ  فرتى» :,هق يـتؼد غقره، وهق بف أولكو,( 21)ص قال ,5
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طـ  كتب الرجال ن يجد يف كتاب مـويضعػف بؿجرد أ الـاس يصحح حديثً ا

 «-..-ةرجؾ بلكف غقر ثؼ

 لقـسجؿ مع التصحقح :ةأو غقر ثؼة وهق يريد أن يؼقل بلكف ثؼ كذا قال!

 لؿ تساطده! وأول كالمف يـصبة والتضعقػ الؿذكقريـ يف كالمف، ولؽـ العجؿ

 بـ سؾقؿان،ة لعؽرم ا: ٕكف يصحح هذا الحديث دون أن يجد مقثؼً اطؾقف تؿامً 

تضعقػف  والبزي هذا، بؾ إكف مؿـ اتػؼ أهؾ العؾؿ بالجرح والتعديؾ طؾك

 -: ولذلؽ صعـ فقفؿ يف التالل,كؿا تؼدم,حديثف  وتضعقػ

 يعـل:,آراء العؾؿاء ة ( لؿـاقش19)صقال بعد أن كصب كػسف  ,6

فؽقن » :(22)ص! قال االذيـ أشرت إلقفؿ آكػً ة ورواي ,لؾحديث الؿضعػقـ

ة أو لخػ يف الحديث الحديث: فنن ذلؽ قد يؽقن لـسقان البزي قد ُجِرَح يف

ر ثيم الحديث ٓ فؽقن البزي لقـ» :(23)صقال  «----ضبطف فقف أو غقر ذلؽ

 «-حديث التؽبقر، طؾك زطؿ مـ قال: إكف لقـة يف طدم )!( صح

ة ومـ تؼدمف مـ إئؿ وهق يعـل: الذهبل «!---زطؿ: »كذا قال ُفضَّ فقه

أن ذلؽ  : ففق يستعؾل طؾقفؿ، ويرد تضعقػفؿ بؿجرد الدطقىاالؿشار إلقفؿ آكػً 

مـ هق  الحديث! فنذا كان كالم همٓء ٓ يمثر طـده: فؽالمة ر يف صحثيم ٓ

 !الؿمثر؟

 ،(21 ,19)ص اجقدً  اوإن مـ طجائب هذا الرجؾ وغرائبف أكف طؼد بحثً 

ًٓ الؾذهبل ققؿً  اوكؼؾ فقف كالمً   ك طؾؿاءهـا ، وأن، خالصتف: أن لؾحديث رجا
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ورفع مـ  معروفقـ ٓ يدرون ما الحديث؟ ثؿ أشار هذا الرجؾ بؽالم الذهبل،

ًٓ : »وقال شلكف يعـل أن الرجؾ  وهذا حؼ: ففؾ «-وكالمف يدل أن لؽؾ فـ رجا

 همٓء الرجال حتك استجاز لـػسف أن يرد تضعقػ أهؾ آختصاص هبذا مـ

 ! كعقذ باهلل مـ العجبوتجريحفؿ، وهق لقس يف العقر وٓ يف الـػقر؟ العؾؿ

ْػَسطَ  والغرور واتباع  والؽالم ةِ إهقاء والتؼؾقد إطؿك، وآكتصار لف بالسَّ

 العؿقؼ! العاصؾ! والجفؾ

 «!حديث التؽبقرة ٓ يمثر يف طدم صح»---  :وتلمؾ يف ققلف الؿتؼدم

مـ طقِّف  سقاق كالمف: ففذا إلخ: كؿا يدل طؾقف« ---ة-- يف صح»- فنكف يعـل

 .وٓ أدل طؾك ذلؽ مؿا يليت، وإن كان فقؿا سبؼ ما يؽػل ،ؾفوجف

إلك ة بلساكقد متقاتر كذلؽ التؽبقر كؼؾ إلقـا مسؾساًل و» :(24)صقال  ,7

 «!ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

د صػحات يف الرد بجفؾاوهذا كذب وزور بقِّـ، ولق كان صادقً   : لؿ يسقِّ

نثبات تقاتره بالغ طؾك طؾؿاء الحديث الذيـ ضعػقا البزي وحديثف، وٓكتػك ب

 .الؿزطقم

لقتبقـ الؿبطؾ مـ الؿحؼ، والجاهؾ مـ العالؿ، ة بالغة ولؽـ يف هذا حؽؿ

 !مـ الؿخؾص والؿغرض

فتجد أن الذهبل يؼقي هذا »(: 27)صأخرى فؼال ة ثؿ كذب كذب ,8

 «-حديثال
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البزي طـد الذهبل، وفقفا أكف روى الحديث ة وسبب هذه أكف ساق ترجؿ

,طـ حؿقد إطرج  الؾحديث، وذكر فقفا أثرً ة تؼقي فاطترب ذلؽ :ةجؿاط طـف

لؾحديث الؿرفقع، وهذا مـ بالغ جفؾف  ا، فجعؾف شاهدً ,أتباع التابعقـ وهق مـ

 !تجاهؾف، وأحالهؿا مر أو هبذا العؾؿ

فنذا روى الشافعل طـ رجؾ » (:35)صومؿا يدل طؾك ذلؽ ققلف  ,9

 !«ةوسؽت طـف: ففق ثؼ

طؾك التؽؾؿ بغقر طؾؿ: ة ؿ الشريػ، والجرأوهذا مـتفك الجفؾ هبذا العؾ

 اطـ الرجؾ لقس تقثقؼً ة الثؼة هذا خالف الؿؼرر يف طؾؿ الؿصطؾح: أن رواي فنن

 .فقف؟! فاهلل الؿستعان ا، فؽقػ إذا كان مطعقكً اولق لؿ يؽـ مجروًح  لف، وهذا

البزي قد وثؼف الحافظ ابـ الجزري و» (:35)صوكحق ذلؽ ققلف  ,15

 «!حؼؼ ضابط متؼـبؼقلف: أستاذ م

إكؿا  ,أطـل: الجزري,ويف هذا تدلقس خبقث وتؾبقس طؾك الؼراء: ٕكف 

 ولقس يف روايتف ،ةمـ العؾؿ بالؼراء ,أطـل: البزي,هق مختص بف  هذا فقؿا قال

اق، وهؿا مـ الؿؼقدات: كؿا هق باق والسقكؿا يدل طؾك ذلؽ الس, لؾحديث

فؼال ما  :(1.125« )الـشر» يف ، بؾ إكف قد صرح بذلؽ,طـد العؾؿاء معروف

 «-فقفاة ثؼ ،لفا امتؼـً  اضابطً  امحؼؼً ة يف الؼراء اكان إمامً و: »كصف

 أن هذا الؿدلس طؾك طؾؿ هبذا الـص: ٕكف قد ذكره يف احؼًّ  ومـ العجقب

ـ الؿحدث السـدي36)ة الصػح  !ؽ طؾك الؼراء تدلقسفسؾِّ فتجاهؾف لقُ  ،( فقؿا كؼؾف ط
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 فال» :طؾك ذلؽ بؼقلف $ؾ تعؼقب السـدي ذلؽ أكف تجاه وأطجب مـ

 -«ةما يتعؾؼ بالؼراء يؼدح يف ذلؽ كقكف ضعقػ الحديث يف غقر

ة إلك شفادات إئؿ ضؿُّ مـ الؿحدث السـدي تُ ة جديدة ففذه شفاد قؾت:

، وتجعؾ رسالتف امحقً ة ، وتؿحق دطقاه الباصؾاالؿتؼدمقـ تدمغ هذا الجاهؾ دمغً 

 -امـثقرً  هباءً 

التل ٓبد مـ ذكرها وبقاهنا وختؿ هذا البحث ة ذيبف الخطقرومـ أكا ,11

ة جاء تقاتر إمو» :,بعد أن ذكر تصحقح الحاكؿ لؾحديث,( 34ققلف )ص :هبا

 «!طؾك فعؾف

الخالف فقفا قديؿ بقـ ة ففذا كذب محض لؿ يؼؾف أحد قبؾف! فنن الؿسلل

حديث مـ الؼراء طـ غقرهؿ: فنكف لؿ يؼؾ بالتؽبقر الؿذكقر يف ال فضاًل  الؼراء،

 بـ كثقر الؿذكقر يف إسـاده الؿتؼدم، وهق مؽل تقيف اهلل طبد غقر الؿشفقريـ

 ،(2.392تؾؼاه الؿؽققن طـف: كؿا حؼؼ ذلؽ ابـ الجزري ) ثؿ -(125)ة سـ

 :بعد أن ذكر الحديث وغقره مؿا تؼدم( 2.395) وقال قبؾ ذلؽ

، ﴾ڄ ﴿ففذا سبب التخصقص بالتؽبقر مـ آخر:  قال الداين:»

إياه، وذلؽ كان قبؾ الفجرة بزمان: فاستعؿؾ ذلؽ  ملسو هيلع هللا ىلصواستعؿال الـبل 

 
ِ
ترك  ملسو هيلع هللا ىلصالؿؽققن، وكؼؾ َخَؾػفؿ طـ سؾػفؿ، ولؿ يستعؿؾف غقرهؿ: ٕكف اهلل

 «-ذلؽ بعد، فلخذوا بأخر مـ فعؾف

وكسبف إلك إمة،  ,الؿتجاهؾ أو:-فليـ التقاتر الذي زطؿف هذا الجاهؾ 
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إلمام الداين بلكف لؿ يستعؿؾف غقر الؿؽقـ؟! أم أن همٓء لقسقا مع تصريح هذا ا

 طـده مـ إمة؟! وماذا يؼقل يف تعؾقؾ اإلمام الداين تركفؿ لف؟!

ثؿ إن الؿؽققـ أكػسفؿ لؿ يستؿروا طؾك استعؿالف: فؼد ذكر الػاكفل يف 

أدركت الـاس يف مؽة »( أن ابـ أبل طؿر قال: 3.36.1745« )أخبار مؽة»

: كربوا حتك يختؿقا، ثؿ تركقا ذلؽ زماًكا، ثؿ ﴾ڄ ﴿ا: كؾؿا بؾغقا: طؾك هذ

 «-طاودوه مـذ قريب، ثؿ تركقه إلك الققم

 وابـ أبل طؿر هذا مـ شققخ الػاكفل ومسؾؿ، واسؿف: محؿد بـ يحقك بـ

اهلل الحافظ، وقد أكثر الػاكفل طـف بحقث أكف روى طـف  أبل طؿر العدين أبق طبد

، ,كؿا ذكر ذلؽ الؿعؾؼ طؾك كتابف جزاه اهلل خقُرا,سؿائة رواية أكثر مـ خؿ

 (-243مات سـة )

ففذه الرواية مؿا ُيبطؾ التقاتر الذي زطؿف: ٕهنا تـػل صراحة  قؾت:

اكؼطاع استؿرار العؿؾ، بؾ قد جاء طـ بعض السؾػ إكؽار هذا التؽبقر واطتربه 

: حدثـل أبق يحقك بـ أبل بدطة، وهق ططاء بـ أبل رباح الؿؽل: فؼال الػاكفل

مرة طـ ابـ خـقس قال: سؿعت وهقب بـ القرد يؼقل: )قؾت: فذكر قصتف، 

: كرب، فؼال لل ﴾ڄ ﴿بؾغ حؿقد )وهق: ابـ ققس الؿؽل(:  ولؿا :وفقفا(

 لبدطة- ططاء: إن هذا

,« التفذيب»وهذا إسـاد جقد، وفقف إثبات سؿاع وهقب مـ ططاء، فؿا يف 

 أن روايتف طـ ططاء مرسؾة: لعؾف وهؿ، أو سبؼ ,«التحصقؾ جامع»وتبعف يف 
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 مؽان: )ططاء( )صاوس( وهق أقدم وفاة مـ ططاء- «الجرح»قؾؿ! فنن الذي يف 

 واهلل أطؾؿ-

 «مجؿقع الػتاوى»( مـ 13وفتقى ابـ تقؿقة القاردة يف الؿجؾد )

 ( تؿقؾ إلك طدم مشروطقة هذا التؽبقر: فنكف سئؾ طـف فؼال:419 , 417)ص

َْفَضَؾ، َبْؾ ءإَذا َقرَ » ْٕ ـِ َكثِقٍر: َكاَن َتْرُكُفْؿ لَِذلَِؽ ُهَق ا وا بَِغْقِر َحْرِف اْب

َة  اْلَؿْشُروعَ  ؿَّ
َئِ ْٕ ِء ا َٓ َٓ فِل َأَواِئِؾ  مِـاْلَؿْسـُقَن: َفنِنَّ َهُم اِء َلْؿ َيُؽقُكقا ُيَؽبُِّروَن،  اْلُؼرَّ

َٓ فِل َقِر َو ـْ  لَِؼائِؾَجاَز  َأَواِخِرَها- َفنِنْ  السُّ ـَ َكثِقٍر َكَؼَؾ التَّْؽبِقَر َط َأْن َيُؼقَل: إنَّ اْب

  َرُسقلِ 
ِ
ـْ َرُسقلِ ، ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ِء َكَؼُؾقا َتْرَكُف َط َٓ   َجاَز لَِغْقِرِه َأْن َيُؼقَل: إنَّ َهُم

ِ
إْذ  ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

تِل َكَؼَؾُتفَ  اْلُؿْؿَتـِِع َأنْ  مِـ ـِ َكثِقٍر، َتُؽقَن قَِراَءُة اْلُجْؿُفقِر الَّ ـْ ]َكَؼَؾِة[ قَِراَءِة اْب
ا َأْكَثُر مِ

  َأَمَرُهْؿ بِِف َرُسقُل  َقْد َأَضاُطقا فِقَفا َما
ِ
َٓ َيُجقُز َطَؾْقِفْؿ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل : َفنِنَّ َأْهَؾ التََّقاُتِر 

ُر اْلِفَؿؿُ  َز َطَؾك َجَؿا كِْتَؿاُن َما َتَتَقفَّ ـْ َجقَّ َواِطل إَلك َكْؼؾِِف، َفَؿ اِء َأنَّ َوالدَّ ِهقِر اْلُؼرَّ

  َرُسقَل 
ِ
َزاِئٍد، َفَعَصْقا َأْمَرُه، َوَتَرُكقا َما َأَمَرُهْؿ بِِف: اْسَتَحؼَّ بَِتْؽبِقٍر َأْقَرَأُهْؿ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

تِل َتْرَدُطُف َوَأْمَثاَلفُ  ـْ مِْثِؾ َذلَِؽ  اْلُعُؼقَبَة اْلَبؾِقَغَة الَّ  -«َط

َر َأنَّ الـَّبِ » ثؿ قال:  َوَلْق ُقدِّ
َّ

ـْ َأْقَرَأُه: َكاَن َغاَيُة  ملسو هيلع هللا ىلصل َأَمَر بِالتَّْؽبِقِر لَِبْعِض َم

 ----«َطَؾك َجَقاِزِه َأْو اْستِْحَبابِفِ  َذلَِؽ َيُدلُّ 

هذه ثؿ ة فتقى ابـ تقؿق (51, 49)صكؼؾ  كفأومـ غرائب ذاك الزطبل 

 !التؽبقرة يؼقل بسـقة استخؾص مـفا أن ابـ تقؿق

َّٓ ة طـز» روففذكرين الؿسؽقـ بالؼقل الؿع ا فنكف تجاهؾ طؿدً «  صارتو
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إيؿاءه بعدم  كؿا تجاهؾ ،بؾ الؿشروع الؿسـقن ،الصريح يف الرتكة ققل ابـ تقؿق

فنكف كالصريح أكف ---«- أمر بالتؽبقر ملسو هيلع هللا ىلصلق قدر أن الـبل و: »ثبقت الحديث بؼقلف

طؾقف  التؽبقر، الؿستدلة الؼائؾ بسـق لؿ يثبت ذلؽ طـده، وأكا طؾك مثؾ القؼقـ أن

لق سئؾ: هؾ تؼقل  ,الدطل الزطبل كفذا,صحتف  والؿدطل :ةبحديث الرتجؿ

 إلخ؟---« لق قدرو» :ةأكت بؿا قال ابـ تقؿق

وإن  ،ةإلقف مـ السـق وما كسبة ضفر كذبف طؾك ابـ تقؿق ،«ٓ»فنن أجاب بـ

تجاهؾف ومؽابرتف- واهلل  ومعاين الؽالم، أوة العربقة ضفر جفؾف بالؾغ :«كعؿ»: قال

 .الؿستعان

 كؿا قال طؾؿاء الحديث دون,أن الحديث ضعقػ ٓ يصح  :ةوالخالص

 مع إطراض ،ة، وأن ققل بعض الؼراء ٓ يؼقيف، وٓ يجعؾف سـ,بقـفؿ خالف

 .واهلل ولل التقفقؼ- طـف، وتصريح بعض السؾػ ببدطقتف الؼراءة طام

 

* * *
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-ٍّ اهلل تفاىلرخ- اهلل آل جاِن أخٍس نب ـيل نب ـتس

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (315.ص13ج) «ةالضَّ

 يؼقُل: َحِؿَد اهلَل بَِؿَحامَِد وهق قائٌؿ، ثؿ إذا ختؿ الؼرآن:»: (6135) طؾك حديث

،  لِؾَّفِ  اْلَحْؿدُ  ـَ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ﴿َربِّ اْلَعاَلِؿق

َّٓ اهلل، َٓ  ،[1]إكعام:  ﴾پڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ وكذب  إَِلَف إِ

ًٓ  ،العادلقن باهلل َّٓ اهلل،ابعقدً  وضؾقا ضال َٓ إَِلَف إِ باهلل مـ  وكذب الؿشركقن ، 

ة أو صاحب اومـ ادطك هلل ولدً  والصابئقـ، والقفقد والـصارى العرب والؿجقس

ًٓ  أو اأو سؿقًّ  أو مثاًل  ا، أو شبفً اأو كدًّ   اربـا أطظؿ مـ أن تتخذ شريؽً  : فلكتطد

 -بطقلف الحديث «---فقؿا َخَؾْؼَت 

 الؼرآن: قال مثؾ هذا، ولؽـ لقس أحد ُيطقُؼ ما ثؿ إذا افتتح» :آخره ويف

 
ُّ

 يط كان كبل
ِ
 -«قؼاهلل

 .مقضقع
                                           

بعد آستؼالل مـ  قطر ، أمقر دولة(1977 - 1925)أحؿد بـ طؾل بـ طبد اهلل آل ثاين  (1)

مقحدة  طؿؾة م- يف طفده أصدرت1972حتك طام  1965، تقلك الحؽؿ يف طام بريطاكقا وصاية

وتعؾـ قطر استؼاللفا طـ  اإلمارات العربقة الؿتحدة لؼطر ودبل قبؾ أن تـضؿ دبل إلك اتحاد

 م- 1971 القصاية الربيطاكقة لتبدأ مرحؾة الدولة الؼطرية الحديثة يف طام

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1971
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طؿرو  ( مـ صريؼ2.372.2582) «شعب اإليؿان»يف  أخرجف البقفؼل

ر طـ  طـ جابر الجعػل طـ أبل جعػر قال: كان طؾل بـ حسقـ يذكر بـ َشؿَّ

حديث » :-- الحديث- وقال البقفؼل قبؾ أن يسققف-أكف كان إذا ختؿ ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

مـ الدطقات  دمـؼطع بنسـاد ضعقػ، وقد تساهؾ أهؾ الحديث يف قبقل ما ور

أو الؽذب  وفضائؾ إطؿال متك ما لؿ يؽـ يف رواتف مـ يعرف بقضع الحديث

 .ثؿ ساق الحديث -«ةالرواي يف

 فنن الشرط «-بنسـاد ضعقػ» :يف اقتصاره طؾك ققلف $وقد تساهؾ 

التساهؾ الؿزبقر غقر متحؼؼ هـا: فنن طؿرو بـ شؿر قد اتػؼقا  الذي ذكره يف

يشتؿ أصحاب  اكان رافضقًّ »(: 2.75« )الضعػاء»يف  بانابـ ح تركف، وقال طؾك

فضائؾ أهؾ  طـ الثؼات يف كان مؿـ يروي الؿقضقطاتو ،ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 «-التعجبة حديثف إٓ طؾك جفة البقت وغقرها، ٓ يحؾ كتاب

طـ جابر الجعػل  يروي» (:118/162) «ضعػائف»يف  وقال أبق كعقؿ

 كان كثقر: »,وهق شقخ البقفؼل,وقال الحاكؿ  «-الؿقضقطات الؿـاكقر

طـ ة الػاحش الؿقضقطات طـ جابر الجعػل، ولقس يروي تؾؽ الؿقضقطات

 «-جابر غقره

ة وما أضـ أن هذا يخػك طؾك البقفؼل: فنكف مـ أخص تالمذ فلققل:

مـ البقفؼل كقػ يسقق لعؿرو بـ شؿر هذا الحديث طؾك أكف  فالعجب الحاكؿ،

ذه حالف؟! ومثؾ هذا التساهؾ مؿا جعؾـا يف الػضائؾ وه قبقلف ضعقػ يجقز
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, كتابف الؿذكقرة بشرصف الذي كص طؾقف يف مؼدم القفاء كظـ أكف لؿ يتؿؽـ مـ

 -ااقتصر طؾك ما ٓ يغؾب طؾك الؼؾب كقكف كذبً  أكف ,(1.28) «الشعب»

 أن هذا الحديث كذب مقضقع: فنن لقائح ,مع السـد,يشفد  فنن الؼؾب

 لعؾ ابـ الجقزي لؿ يؼػ طؾقف، وإٓ: كان كتابفوالقضع ضاهر طؾقف، و الصـع

 أولك بف مـ كثقر مـ إحاديث التل أوردها فقف! وقد كـت كبفت« الؿقضقطات»

ْؾِسَؾة» مـ هذه فقؿا مضك التل رواها ة طؾك بعض إحاديث الؿقضقط« السِّ

 .ستطاطتف الؼقام بؿا تعفد بف- والؽؿال هلل تعالكاطدم  مؿا يمكد البقفؼل

,( قال 446 , 2.444« )الـشر»يف  مـ ذلؽ أن ابـ الجزري جبوإط

 فالحديث»: ,مـ صريؼ البقفؼل، وساق كالمف الؿذكقر روى الحديث وقد

ووثؼف  الحديث، مرسؾ، ويف إسـاده جابر الجعػل وهق شقعل، ضعػف أهؾ

 «-وحدهة شعب

إكؿا هل مـ طؿرو بـ شؿر، الراوي ة الحؼقؼقة طؾقف أن العؾ فخػل قؾت:

طؾك تركف، وتصريح بعضفؿ بروايتف  آتػاقفؿ جؿقعً  جابر الجعػل: طـ

، مع أن الجعػل قريب مـف: ٕكف قد كذبف جؿع كؿا ,تؼدم كؿا, الؿقضقطات

 :ةغقر شعب ,أيًضا, طؾك أكف قد ذكر فقفا أكف وثؼف ،«التفذيب» مـ تراه يف ترجؿتف

 .مـ طؿرو الراوي طـفة العؾ لذلؽ فإقرب أن

ذلؽ ما قدمـاه طـ  يؼقيو» :الجزري طؼب كالمف الؿتؼدمابـ  ثؿ قال

ة وهق قائؿ يف صال طؼب الختؿ اإلمام أحؿد أكف أمر الػضؾ بـ زياد أن يدطق
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 «-الرتاويح، وأكف فعؾ ذلؽ معف

 صقياًل  امـ مثؾ ابـ الجزري: كقػ يؼقي حديثً ة طجقبة هذه تؼقي وأققل:

د أمر اإلمام أحؿد بالدطاء لؿجر ,ذاك الؽذاب الرافضل ملسو هيلع هللا ىلص إلك الـبل يرفعف,

ففذا أخص مؿا يف هذا الحديث: أي: أكف يؼقي إطؿ بؿا هق  الؼرآن، طؼب ختؿ

 !وهذا مؿا ٓ يستؼقؿ يف العؼؾ- فتلمؾ الؽؾ بالجزء؟! أخص، أو

 يف تركقا وغقرهاة إن الدطاء الؿطبقع يف آخر بعض الؿصاحػ الؿطبقط :تـبقف

رحمه اهلل ة ي يـسب لشقخ اإلسالم ابـ تقؿقالذو« دطاء ختؿ الؼرآن: »تحت طـقان

وما كـت  ـ طؾؿاء اإلسالم،م أو غقرهة طـ ابـ تقؿق : ففق مؿا ٓ كعؾؿ لف أصاًل تعالى

ة بقروت سـ أحب أن يؾحؼ بآخر الؿصحػ الذي قام بطبعف الؿؽتب اإلسالمل يف

ر دِّ كان قد ُص  ، وإن$اهلل آل ثاين  الشقخ أحؿد بـ طؾل بـ طبدة ( طؾك كػؼ1386)

إلقف ٓ تصح فقؿا ة تعطل أن الـسب فنهنا ٓ :«ةالؿـسقب لشقخ اإلسالم ابـ تقؿق» :ةبعبار

 !طؾك قدر طؼقلفؿ مركا أن كؽؾؿ الـاسالـاس، وقد أُ ة يػفؿ طام

شؽ فقف أن التزام دطاء معقـ بعد ختؿ الؼرآن مـ البدع التل ٓ  ومؿا ٓ

وهق  ،«اريف الـ   ةٍ اللَ َض  ؾا وكُ  ،ةٌ اللَ َض  ةٍ دطَ بِ  كؾا »: ملسو هيلع هللا ىلصكؼقلف  ،ةلعؿقم إدل تجقز:

 وشقخ اإلسالم ابـ ،«ةاإلضافقة البدط»بـالبدع التل يسؿقفا اإلمام الشاصبل  مـ

 كقػ وهق كان لف الػضؾ ،ةمـ أبعد الـاس طـ أن يليت بؿثؾ هذه البدطة تقؿق

 .اجزاه اهلل خقرً  !البدع؟ة بنحقاء الســ وإمات ,يف زماكف وفقؿا بعده, إول

* * *  
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 اىٍفيق ـىل 

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- «ثٌعِس انب أيب ػ٘ت»

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (317.ص13ج) «ةالضَّ

؟ ِجْبِريُؾ ٓ !ةُ يا َخْقلَ : »(6136) طؾك حديث
ِ
 َما َحَدَث فِل َبْقِت َرُسقِل اهلل

 ا َيْلتِقـِل! َفَفْؾ َحَدَث فِل َبْقِت َرُسقلِ 
ِ
َفَلْكَزَل اهلُل:  !! َدثِّريـلةُ -- َيا َخْقلَ -َحَدٌث؟ هلل

 «-[1,3]الضحك:  ﴾ڃ ڃ چ چ چ چ ڄ ڄ ڃ ڃ ڄ ڄ﴿

 .مـؽر

بـ  حدثـا طؾل :(03/031/636)« الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطبراين

,أمفا  بـ سعقد الؼرشل: حدثتـل أمل طـ ـا أبق كعقؿ: ثـا حػصالعزيز: ث طبد

 دخؾ البقت، ودخؾ تحت السرير اأن جروً : ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل وكاكت خادم رسقل

)فذكر  ---ٓ يـزل طؾقف القحل، فؼال: اأيامً  ملسو هيلع هللا ىلصومات، فؿؽث كبل اهلل 

مـ يقمـا، فلخذ برده فؾبسف  االحديث(، فؼؾت: واهلل! ما أتك طؾقـا يقم خقرً 

تحت السرير، فنذا ة بالؿؽـس ج، فؼؾت: لق هقلت البقت وكـستف، فلهقيتوخر

 لؼقتف خؾػلفلخذتف بقدي ف شلء ثؼقؾ: فؾؿ أزل حتك أخرجتف، فنذا بجرو مقت،

                                           

 لؿ أقػ طؾقف- (1)
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: فؼال ،,ةالقحل أخذتف الرطد وكان إذا أتاه,الجدار، فجاء كبل اهلل ترطد لحقتف 

 .الحديث« ---دثريـل !ةيا خقل»

 ومـ صريؼف ابـ أبل طاصؿ يف آخر ،«مسـده»يف  ةوأخرجف ابـ أبل شقب

 حدثـا أبق :(6.94) «ةأسد الغاب»يف  ابـ إثقر ومـ صريؼف ،«أحاد والؿثاين»

 .-- بف-كعقؿ الػضؾ بـ دكقـ

 :ةالجفال وهذا إسـاد ضعقػ: ولف طؾتان، وهؿا قؾت:

 وهبا أطؾف الفقثؿل: فؼال ،ةأم حػص بـ سعقد: لؿ أجد لفا ترجؿ األولك:

 «-رواه الطرباين، وأم حػص لؿ أطرففا» (:7.138« )الؿجؿع»يف 

 وابـ ،«التاريخ»يف  ابـفا حػص بـ سعقد: فؼد أورده البخاري واألخرى:

 أبل كعقؿة ( مـ رواي6.199) «الثؼات»يف  حبان وابـ ،«الجرح»يف  أبل حاتؿ

سـاده قس إل» «:آستقعاب»يف  ربال طبد فؼط طـف: ففق مجفقل، ولذلؽ قال ابـ

 «-مؿا يحتج بف

 3.396) «ةالؿطالب العالق»يف  وسؽت طـف ،«ةاإلصاب»يف  وأقره الحافظ

: وقال الؿعؾؼ طؾقف ،«الؿسـد»يف  -ةيعـل: اـب أبل شقب-طزاه ألبل بؽر  قدو(، 3856.

 «.بعض رواتفة ضعػ البقصقري سـده؛ لجفال»

صقري كػسف؟ أدري أهق مـ الؿعؾؼ، أم مـ البق هؽذا أصؾؼ ولؿ يبقِّـ: فال

: ,بعدما طزاه لؾطرباين,( فؼال 8.715« )الػتح»يف  سبؼف إلك مثؾف الحافظ وقد
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 «-يف إسـاده مـ ٓ يعرف»

ة والؿخالػ ,كؿا قال,وهل: الشذوذ  :ةثالثة ثؿ ذكر الحافظ لؾحديث طؾ

 :وهقيشقر بذلؽ إلك حديثقـ «-الصحقح»يف  لؿا

الشقخقـ ة رواي( مـ 6133ما تؼدم تخريجف تحت الحديث ) :األول

أبطل طؾقف » :ةكزولفا ققل امرأ كان سبب ﴾ڄ ڄ ﴿ة أن سقر ،وغقرهؿا

 .الجروة بؿـاسب ولقس «-شقطاكف

الجرو  بسبب ملسو هيلع هللا ىلصإلك الـبل  ڠجربيؾ  حديث إبطاء مجلء واآلخر:

 :أحدهؿا: مـ صرق طـفؿة مـ الصحابة جاء طـ خؿس حديث صحقح مشفقر،

صبع  - 196 , 195)ص «آداب الزفاف»يف ة وهل مخرج ،«صحقح مسؾؿ»يف 

أكف  :مـ وجقه: أهؿفاة وهق مخالػ لحديث الرتجؿ ،طؿان(.ةاإلسالمقة الؿؽتب

فقفا  ! ٕن؟ةالجرو مدكقة وقص ،ة، كقػ وهل مؽق﴾ڄ ﴿لقس فقفا كزول: 

 .واهلل أطؾؿ .- فثبت أن الحديث مـؽرڤأن الجرو كان لؾحسـ والحسقـ 

 

* * *
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 (1)اىٍٔؽفنيث ٌتاٗف/ثصاخب ٌلاى

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك  (438.ص13ج) «ةالضَّ

 ل آٍت، َفَلْيَؼَظـِل،َكائِؿ ِطَشاء فِل اْلَؿْسِجد اْلَحَرام إِْذ َأَتاكِ  َبْقـَا َأَكا: »(6253) حديث

 َخَقال،ة بَِفْقئَ  -- َفنَِذا َأَكا-يف الـقم، ثؿ أيؼظـل دُت ، ثؿ طُ اَفاْسَتْقَؼْظت، َفَؾْؿ َأَر َشْقئً 

بَِدَوابُِّؽْؿ َهِذِه،  اَأْدَكك َشَبفً  ةٍ ْلَؿْسِجد: َفنَِذا َأَكا بَِدابَّ ا َفَلْتَبْعتف َبَصِري َحتَّك َخَرْجت مِـ

ـِ بَِغالُؽْؿ َهِذهِ  ُُذَكْق ْٕ َْكبَِقاء ا َوَكاَكت، َلُف: اْلُبَراق ُيَؼال ، َغْقر َأكَُّف ُمْضَطِرب ا ْٕ,

الَِّذي َكاَكْت َتْعُرج َطَؾْقِف  ُثؿَّ ُأتِقت بِاْلِؿْعَراِج --- َتْرَكبُف َقْبؾِل ,صؾقات اهلل طؾقفؿ

 َما َرَأْيتؿ اْلَؿقِّت ِحقـ ُيَشؼُّ أَ  ْلِؿْعَراج،ا َأْحَسـ مِـ َأْرَواح بـل آدم، َفَؾْؿ َيَر اْلَخاَلئِؼ

َؿاء؟ َفنِكََّؿا إَِلك اَبَصره َصامِحً  َؿاء َطَجبف  اَبَصره َصامِحً  ُيَشؼُّ  السَّ إَِلك السَّ

َؿاء اْلَخامَِس  ُثؿَّ َصِعْدت إَِلك--- بِاْلِؿْعَراِج   َفنَِذا َأَكا بَِفاُرون، َوكِْصػ لِْحَقتف :ةالسَّ

ـْ ُصقلَفاَسْقد َبْقَضاء َوكِْصػَفا
تف مِ إَِلك --- ُثؿَّ َصِعدت اء، َتَؽاد لِْحَقتف ُتِصقب ُسرَّ

اِدَس  َؿاء السَّ ع َفنَِذا َأَكا بُِؿقَسك، َرُجؾ آَدم َكثِقرة السَّ َؾْقِف َقِؿقَصاِن: طَ  َلْق َكانَ  ،رالشَّ
                                           

قاَسة الُؽقيتقَّة( يف َطَدِدها )وهق مؼال ٕحد الجفال َكَشرْتف )َجرِ  (1) اِدر يف َيْقِم 5636يَدُة السِّ ( الصَّ

م، وقْد َمألَ اْلَؽاتُب َمَؼاَلف بِإََباصِقؾ، 17.4.1984هـ اْلُؿَقافِؼ 1454َرَجب َسـََة  16الثُّالَثاء 

ل َطَؾك َرُسقِل اهلل  ْحَقة َرمٌز َطربٌل ملسو هيلع هللا ىلصوالتََّؼقُّ ـَ اإِلْسالِم يف ، َفِؿـ َذلِؽ َققُلف: إنَّ الؾِّ
، وَلقسْت مِ

الرد طؾك َمـ أجاز »َشلٍء- وقد رد طؾقف الشقخ العالمة ِحُؿقد التقيجري يف رسالتف الؿعروفة: 

 «-هتذيَب الؾِّحقة

http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=869029
http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=869029


 
ث»يف  818

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ْزُطؿ َوإَِذا ُهَق َيُؼقل: يَ  خرج شعره مـفؿا!( :ةره ُدون اْلَؼِؿقص )ويف روايَلـََػَذ َشع

ـْ َهَذا: َبْؾ  الـَّاس َأكِّل َأْكَرم َطَؾك اهلل الحديث بطقلف  «---َهَذا َأْكَرم َطَؾك اهلل مِـِّل م

 .هذا الؽتاب مـ كحق ققاس صػحات يف ست صػحات

 -ةولقائح القضع طؾقف ضاهر .مقضقع

 «الدٓئؾ»يف  والبقفؼل ،(12 ,15/15) «تػسقره»يف  أخرجف ابـ جرير

طـ  طـ أبل سعقد الخدري ( مـ صريؼ أبل هارون العبدي396 , 2.395)

وطزاه  ،«ابـ كثقر تػسقر» مـ بعض ألػاضف ا-- فذكره: مصححً -قال: ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

ساقف  فذكره بسقاق صقيؾ حسـ أكقؼ: أجقد مؿا» :، وقالآبـ أبل حاتؿ أيًض 

بـ ة رطؿا اسؿف:,-- وأبق هارون العبدي -ةمـ الـؽار غقره، طؾك غرابتف، وما فقف

 -«ةإئؿ مضعػ طـد ,جقيـ، وهق

 طؾك مقضع لقـفؿ: فؼد بؾ اهتؿف بعضفؿ، وحديثف هذا وكحقه يدل قؾت:

، يروي طـ أبل اكان رافضقًّ » :قال(، و2.177)« الضعػاء»يف  أورده ابـ حبان

 «-التعجبة إٓ طؾك جف حديثفة مـ حديثف، ٓ يحؾ كتاب سعقد ما لقس

 «-ابعل ضعقػ- قال حؿاد بـ زيد: كذابت» «:الؿغـل»يف  وقال الذهبل

 «-مرتوك، ومـفؿ مـ كذبف، شقعل» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ

، وابـ ا( ٓبـ الؿـذر أيًض 4.142) «الدر»يف  والحديث طزاه السققصل

: إمر الذي يجعؾ ,كؿا هل غالب طادتف, وابـ طساكر، وسؽت طـف مردويف،

 كؿا فعؾ الشقخ التقيجريحتجاج بف، بؾ وآ طـده يؼدم طؾك ذكره: مـ ٓ طؾؿ
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ولؼد أصاب يف  ،(21و 12و 8 - 0)ص« ةطؾك مـ أجاز تفذيب الؾحق الرد»يف 

رمز طربل، ولقس مـ اإلسالم يف ة أن الؾحق» ذاك الؽاتب الذي زطؿ: رده طؾك

، بخالف يف ذلؽ اؼً إبطال هذا الزطؿ، ولؼد كان مقف   ورسالتف تدور حقل «!شلء

 :فقف مـ كاحقتقـ افؾؼد كان مخطئً  ،ةلؾرسال طـقاكف

 ،ةغقر حؾؼفا بداهة يطابؼ الؿعـقن طـف: ٕن هتذيب الؾحق أكف ٓ األولك:

 .حؾؼفاة فقفا طؾك الذيـ يذهبقن إلك جقاز هتذيبفا مع ققلفؿ بحرم وهق لؿ يردَّ 

 -اكتفك

الرد » يف رسالتف ,رحمه اهلل تعالى,التقيجري  قال الشقخ حؿقد قؾت:

فؼد » :هـ(1456 – 1985ط .الؿعارفة مؽتب« )ةهتذيب الؾحق طؾك مـ أجاز

 ًٓ يف ة الؽقيتقة السقاسة كشرتف جريدة  لبعض ذوي الجفؾ والجراءرأيت مؼا

 17.4.1984 الؿقافؼ 1454.رجب.16يقم الثالثاء  الصادر يف 5636طددها 

 وقد مأل الؽاتب مؼالف بإباصقؾ والتؼقل طؾك ،«الؿقضػقـة مبايع»تحت طـقان 

رمز طربل ولقست مـ ة إن الؾحق» :فؿـ ذلؽ ققلف ،يف ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

 ----««اإلسالم يف شلء

 -ةطؾك صاحب الؿؼال $رد الشقخ التقيجري إلك  اكظر :قؾت

 

* * *
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 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ـسُان نب ٌدٍس اىفصـٔر

                                           

يؼقؿ يف العاصؿة  (-1948) محافظة حؿاة ولد يف، قريسطدكان بـ محؿد العرطقر، داطقة  (1)

طؾؿقًّا لؾبحقث والـشر- اشتفر يف دوره اإلطالمل يف  حقث يعؿؾ مديًرا الرياض السعقدية

َؾ بعث يف سقرياالثقرة ضد كظام ال تغطقة ، حقث إكف مـ الؿعارضقـ لؾـظام السقري، وقد أصَّ

تلصقالت خالػ فقفا مـفج السؾػ الصالح، وقد ُجؿعت هذه التلصقالت الؿخالػة ورد طؾقفا 

، وكذكر بعض «أققال العؾؿاء يف إبطال ققاطد ومؼآت طدكان طرطقر»أهؾ العؾؿ يف شريط 

 هذه الػتاوى:

 :$صالح العثقؿقـ فضقؾة الشقخ محؿد بـ  

السمال: كحـ مجؿقطة مـ صالب العؾؿ كريد أن كتعؾؿ ديـ اهلل الحؼ الذي كان طؾقف »

، وأصحابف وتابعفؿ طؾقف طؾؿاء السـة والفدى، وقد تؾتبس طؾقـا بعض إمقر ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  رسقل

 :خاصة التل يطرحفا بعض الؿـتسبقـ لؾعؾؿ مثؾ الؼقاطد أتقة

 «-كصحح وٓ كجرح»أخطاء أهؾ البدع والرواة كؼقل:  الؼاطدة إولك: ما ققؾ يف

 .فلجاب الشقخ: هذا غؾط، بؾ كجرح مـ طاكد الحؼ

 .الؼاطدة الثاكقة: مـ َحَؽؿ ُحؽَِؿ طؾقف

 .فلجاب الشقخ: هذه ققاطد مداهـة

 .الؼاطدة الثالثة: ٓ طالقة لؾـقة بالعؿؾ ٓ مـ قريب وٓ مـ بعقد

ا األطؿال بالـقات»: ملسو هيلع هللا ىلص فلجاب الشقخ: هذا كذب لؼقل الـبل  -«إكؿ 

الؼاطدة الرابعة: يشرتط بعض الـاس يف جرح أهؾ البدع وغقرهؿ أن يثبت الجرح بلدلة قطعقة 

 .الثبقت

 .فلجاب الشقخ: هذا لقس بصحقح
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_2011
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الؼاطدة الخامسة: يشرتط بعضفؿ فقؿـ يسؿع خطل مـ شخص أو وقػ طؾك خطل أو بدع يف  =

ؽؿ وقبؾ أن يبقـ هذه إخطاء والبدع، ومـ خالػ كتاب أن يستػصؾ أو يـصح قبؾ أن يح

 هذه فؼد اتصػ بصػة مـ صػات الؿـافؼقـ-

 .فلجاب الشقخ: هذا غؾط

الؼاطدة السادسة: إكف مـ العدل واإلكصاف طـد الـصقحة والتحذير مـ البدع وأهؾفا أن تذكر 

 .حسـاهتؿ إلك جاكب سقئاهتؿ

 .فلجاب الشقخ: أققل: ٓ-- ٓ-- ٓ-- هذا غؾط

السائؾ: وتبًعا لفذه الؼاطدة يؼقل: وإكؽ إذا ذكرت محاسـ أهؾ السـة أن تذكر مساوئفؿ إلك 

 .جاكب حسـاهتؿ

فلجاب الشقخ: اسؿع يا رجؾ، اسؿع يا رجؾ، يف مؼام الرد ما يحسـ أن أذكر محاسـ الرجؾ 

 .إذا ذكرت محاسـ الرجؾ وأكا أرد طؾقف ضعػ ردي

 السائؾ: حتك ولق كان مـ أهؾ السـة؟

فلجاب فضقؾتف: مـ أهؾ السـة ومـ غقر أهؾ السـة، كقػ أرد طؾقف وَأروح َأمدحف؟! هذا 

 اهـ-« معؼقل؟!

 :,حػظف اهلل,فضقؾة الشقخ طبد الؿحسـ العباد 

ُهـاَك بعُض الَؼقاطد يا شقخ َقْد َتؾتبِس َطؾْقـَا، َفـََقدُّ صرَحفا َطؾك فضقَؾتُِؽؿ لُِتبُدوا  الَسائؾ:»

ا، وهؾ هَل ُمقافؼة لؿا طؾقِف أهُؾ السـِة مـ أُصقل َثابَتة وَضقابِط ُمسَتؼرة مثؾ تعؾقَؼُؽؿ طؾقفَ 

ح» الَؼاطَدة الَتالقة: ح وٓ ُكَجرِّ إَذا َحَؽؿَت ُحقكِؿَت، وإَذا َدطقَت »، والؼاطَدة إخَرى: «ُكَصحِّ

 «-ُأِجرَت 

 ا َمـ َصاحُبفا؟َهذِه الَؼقاطد التل َذكرَتفا أو التل َأشرَت إلقفَ  الشقخ العبَّاد:

 السائؾ: يا شقخ، َصاحُبَفا ُيدَطك طدكان َطرُطقر-

َأكا َكصقَحتل لُؽؿ أكَُّؽؿ ٓ َتشَتغُؾقَن بِؽالمِف وٓ بِؼقاطِده وٓ َتؾتػُتقَن إلك ما طـَدُه،  الشقخ العّباد:

ا َما َيصؾح وٓ ٕنَّ طـَده تخؾقًطا، وأكا سبَؼ وأن اصَّؾعُت طؾك شلٍء مـ كالمِف َوَرأيُت فقِف كالمً 

كالمف، وطدم آهتَؿاِم وآشتغاِل بِف، واإلكَسان َيشتغؾ  ,يعـل,َيـَبغل، ولفذا يـَبغل اجتـاُب 

ؼقـ، مثؾ أشرَصة الشقخ ابـ باز والشقخ الُعثقؿقـ، وأشرَصة الشقخ  بَِؽالم الُعؾَؿاء الؿحؼِّ
= 
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ـَ ال = ؿَشايخ الؿعتؿديـ والؿلمقن الَػقَزان، وأشرَصة الَشقخ َطبد العزيز آل الشقخ وغقرهؿ م

 جاكبفؿ-

وأما إخ طدكان طرطقر فلكا سبؼ وأن اصؾعت طؾك شلء مـ كالمف، ورأيت أن طـده تخؾقًطا 

ما يصؾح أن يؾتػت إلقف وٓ أن يشتغؾ بؽالمف، هذا كالمل باختصار بدون حاجة إلك أن 

 تذكروا ققاطده وغقر ققاطده-

 السائؾ: كصقحة أخقرة: هؾ تحضر دروسف-

الشقخ العباد: واهلل ما يـبغل أن تحضروا دروسف )---( مادام أن هذا وضعف ما يصؾح أن تحضر 

 دروسف-

 السائؾ: صقب جزاكؿ اهلل خقًرا-

 الشقخ العباد: حقاكؿ اهلل-

 اهـ-« السائؾ: السالم طؾقؽؿ

 :,حػظف اهلل,فضقؾة الشقخ صالح بـ فقزان الػقزان  

 .السائؾ: السالم طؾقؽؿ»

 .: وطؾقؽؿ السالم,حػظف اهلل,ػقزان العالمة ال

السائؾ: كحـ إخقة سؾػققن مـ أوروبا بالذات مـ هقلـدا، طـدكا يا شقخ بعض إسئؾة كريد 

 .صرحفا طؾك سؿاحتؽؿ

 .: كعؿ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

السائؾ: بالـسبة هـا طـدكا بعض الؼقاطد كقد مـ سؿاحتؽؿ أن كعرف هؾ هل مقافؼة لؿا طؾقف 

 .السـة مـ أصقل ثابتةأهؾ 

 .الؼاطدة إولك: )كصحح وٓ كجرح( فؿا هق تعؾقؼ سؿاحتؽؿ أثابؽؿ اهلل

: هل طبارة أصاًل الؼاطدة هذه ما لفا أصؾ، أققل: ما لفا أصؾ، ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

 .أهؾ الباصؾ ٓزم تجريحفؿ

 .السائؾ: كعؿ

 .: كعؿ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

ـسبة لؾؼاطدة الثاكقة: )إذا حؽؿت حقكؿت وإذا دطقت أجرت( فؿا هق تعؾقؼ السائؾ: بال
= 
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 سؿاحتؽؿ طؾك هذه الؼاطدة بارك اهلل فقؽؿ؟ =

 .العالمة الػقزان: هذه محدثة ما لفا أصؾ، ٓزم مـ محاكؿة أهؾ الباصؾ، كعؿ

دل هذا السائؾ: بالـسبة لؾؼاطدة الثالثة: )مـ العدل واإلكصاف ذكر الحسـات والسقئات( واست

، فؿا هق تعؾقؼ «صدقؽ وهق كذوب»الؼائؾ بؿـفج الؿقازكات بالحديث الؿعروف: 

 سؿاحتؽؿ طؾك هذا إمر؟

العالمة الػقزان: أققل: هذا باصؾ أيًضا، أققل: هذا الؽالم باصؾ أيًضا، ذكر سقئات الؿشركقـ 

 .وٓ ذكر حسـاهتؿ

 السائؾ: وبالـسبة ٕهؾ البدع أيًضا؟

 إيش فقفؿ أهؾ البدع؟العالمة الػقزان: 

 .يعـل هق يؼقل أيًضا: مـ العدل واإلكصاف أن تذكر حسـات أهؾ البدع والسقئات :السائؾ

العالمة الػقزان: كؾفؿ كؾف سقا ما فقفؿ، الؾل تذكر سقئاهتؿ وٓ تذكر حسـاهتؿ ٕن اهلل ذكر 

 سقئات إطداء وما ذكر حسـاهتؿ، هذه ققاطد طرطقر؟

 .السائؾ: كعؿ

 الػقزان: ها؟العالمة 

 .السائؾ: كعؿ ققاطده، كعؿ يا شقخ

 .العالمة الػقزان: أي كعؿ هذه مـؼقضة أو باصؾة كؾفا، مردود طؾقفا يعـل كتب طؾقفا كتابات

السائؾ: بالـسبة لؾؼاطدة الرابعة: يؼقل: )يجقز التخطئة ويحرم الطعـ( هؾ هذه الؼاطدة 

 صحقحة؟

 ح( هل هل كػسفا-العالمة الػقزان: هذه مثؾ )كصحح وٓ كجر

السائؾ: والشقخ استدل، مثَّؾ لفا فؼال: )لؿاذا يالم اإلمام أحؿد يف تؽػقره لتارك الصالة ويالم 

سقد قطب إذا صدر مـف بعض العبارات وكؼقل: هذا يؽػر الؿجتؿعات، وٓ يالم اإلمام أحؿد 

 ، وقد حؽؿ طؾك هذه الشعقب كؾفا بالؽػر؟!( فؿا هق تعؾقؼ سؿاحتؽؿ؟$

: اإلمام أحؿد طالؿ وحرب يعرف إدلة وصرق آستدٓل، وسقد ,حػظف اهلل,مة الػقزان العال

قطب جاهؾ ما طـده طؾؿ وٓ طـده معرفة وٓ طـده أدلة طؾك ما يؼقل، فالتسقية بقـ اإلمام 

 .أحؿد وسقد قطب هذا ضؾؿ
= 
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قضايا  يف,السائؾ: كذلؽ قال أيًضا: )ٓ أطؾؿ أحًدا تؽؾؿ يف الؿـفج طؾك وجف إرض  =

بؿثؾ ما تؽؾؿ بف سقد قطب ومعظؿ ما كتبف كان مصقًبا فقف(، فسئؾ طـ ققلف هذا  ,الؿـفج

وأقصد يف  ,آكتخابات وآغتقآت,فلجاب: كؾؿة الؿـفاج هاهـا أقصد هبا قضايا التغقر 

 .زماكف أي وقت الخؿسقـات، وهق

ما كحـ كعرف والحؿد هلل، أن : أققل: هق ٓ يعرف ٕكف جاهؾ، أ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

 .العؾؿاء مـ قبؾ سقد قطب ومـ بعده أهنؿ يؼارطقا سقد قطب، أي كعؿ

َر شخص باسؿ الدطقة إلك مـفج أهؾ السـة والجؿاطة  ,أيًضا,السائؾ: بالـسبة  قال: )هـاك ُكػِّ

هق وتجريح العباد والطعـ يف العباد بؽؾؿة زلت أو بعبارة غامضة وسخط اسؿف الحؽام(، فؿا 

 تعؾقؼ سؿاحتؽؿ طؾك هذه العبارة؟

: تعؾقؼـا أن هذا كالم فاضل، يراد بف تربير الباصؾ والدفاع طـ ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

 .أهؾ الباصؾ، أي كعؿ

السائؾ: كذلؽ قال: )ومـ تتبع أسباب آكشؼاقات التل حصؾت يف الجؿاطات يعد معظؿفا 

 هؾ هذا صحقح؟ أسباًبا أخالققة ٓ طؼدية وٓ مـفجقة(،

، كؾفا أسباب طؼدية، أسباب طؼدية، ما هل بس طؼؾقة ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان  : كالَّ

 .ويريد التسرت طؾقفؿ، أي كعؿ

 السائؾ: فؿا ققلؽؿ فقف يا شقخ؟

: واهلل ما هق بعالؿ، هق جاي لؾؿؿؾؽة بـؽر السؾػقة أو محرتف، ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

 ـده مـ---وبعديـ أضفر ما ط

 السائؾ: يعـل كصقحة أخقرة: تحضر دروسفؿ أم ٓ؟

 : ها؟,حػظف اهلل,العالمة الػقزان

 السائؾ: يعـل يليت إلك أوروبا ففؾ تـصحقن الشباب السؾػل بحضقر دروسف؟

: أكصح الشباب السؾػل بؿؼاصعتف وطدم حضقر دروسف هق ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 

 .وأمثالف، أي كعؿ

  .ارك اهلل فقؽؿ وأحسـ إلقؽؿالسائؾ: ب

 اهـ-« : وفقؽؿ,حػظف اهلل,العالمة الػقزان 
= 
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ادطك فقفا أن جدة « أدلة اإلثبات أن جدة مقؼات»كتب الشقخ طدكان طرور رسالة بعـقان  , =

مقؼات لجؿقع القافديـ إلك مؽة مـ صريؼفا لؾحج أو العؿرة، فلصدر فضقؾة الشقخ اإلمام 

عـقان: )إبطال دطقى مـ ادطك أن جدة مقؼات لجؿقع القافديـ بقان ب $طبد العزيز بـ باز 

إلك مؽة مـ صريؼفا لؾحج أو العؿرة( يبطؾ فقف ما ادطاه طدكان العرور يف رسالتف وجاء كص 

 البقان كالتالل:

الحؿد هلل رب العالؿقـ، والصالة والسالم طؾك كبقـا محؿد وطؾك آلف وصحبف أجؿعقـ، »

ـ مقاققت اإلحرام التل ٓ يجقز لؿـ مر هبا يريد الحج أو العؿرة بق ملسو هيلع هللا ىلصوبعد: فنن رسقل اهلل 

  تجاوزها بدون إحرام، وهل:

  ذو الحؾقػة )أبقار طؾل(: ٕهؾ الؿديـة ومـ جاء طـ صريؼفؿ-

  والجحػة: ٕهؾ الشام ومصر والؿغرب ومـ جاء طـ صريؼفؿ-

  ويؾؿؾؿ )السعدية(: ٕهؾ القؿـ ومـ جاء طـ صريؼفؿ-

  زل )السقؾ الؽبقر(: ٕهؾ كجد وأهؾ الؿشرق ومـ جاء طـ صريؼفؿ-وقرن الؿـا

  وذات طرق: ٕهؾ العراق ومـ جاء طـ صريؼفؿ-

ومـ كان مـزلف دون هذه الؿقاققت مؿا يؾل مؽة فنكف يحرم مـ مـزلف حتك أهؾ مؽة يحرمقن 

 مـ مؽة لؾحج، وأما العؿرة فقحرمقن هبا مـ أدكك الحؾ-

ا وٓ طؿرة فنكف ٓ يؾزمف إحرام طؾك ومـ مر هبذه الؿقاققت   قادًما إلك مؽة وهق ٓ يريد حجًّ

الصحقح، لؽـ لق بدا لف أن يحج أو يعتؿر بعد ما تجاوزها فنكف ُيحِرم مـ الؿؽان الذي كقى فقف 

كؿا ,الحج أو العؿرة، إٓ إذا كقى العؿرة وهق يف مؽة، فنكف يخرج إلك أدكك الِحؾ ويحرم 

ا ، فاإلحرام يجب ,سبؼ ا أو بحًرا أو جقًّ مـ هذه الؿقاققت طؾك كؾ مـ مر هبا أو حاذاها برًّ

  وهق يريد الحج أو العؿرة-

أدلة »والذي أوجب كشر هذا البقان أكف صدر مـ بعض إخقة يف هذه إيام كتقب اسؿف: 

تفا رسقل اهلل« اإلثبات أن جدة مقؼات  يحاول فقف إيجاد مقؼات زائد طؾك الؿقاققت التل وقَّ

، حقث ضـ أن جدة تؽقن مقؼاًتا لؾؼادمقـ يف الطائرات إلك مطارها، أو الؼادمقـ إلقفا طـ ملسو هيلع هللا ىلص

صريؼ البحر أو طـ صريؼ الرب، فؾؽؾ همٓء أن يمخروا اإلحرام إلك أن يصؾقا إلك جدة 

ويحرمقا مـفا، ٕكف بزطؿف وتؼديره تحاذي مقؼايت السعدية والجحػة ففل مقؼات، وهذا خطل 
= 



 
ث»يف  806

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 

                                           

كؾ مـ لف بصقرة ومعرفة بالقاقع: ٕن جدة داخؾ الؿقاققت والؼادم إلقفا ٓبد أن واضح يعرفف  =

ا، فال يجقز  ملسو هيلع هللا ىلصيؿر بؿقؼات مـ الؿقاققت التل حددها رسقل اهلل  ا أو بحًرا أو جقًّ أو يحاذيف برًّ

هـ » لؿا حدد هذه الؿقاققت: ملسو هيلع هللا ىلصلف تجاوزه بدون إحرام إذا كان يريد الحج أو العؿرة لؼقلف 

فال يجقز لؾحاج والؿعتؿر أن  «أتك طؾقفـ مـ غقر أهؾفـ مؿـ يريد الحج أو العؿرة لفـ ولؿـ

 يخرتق هذه الؿقاققت إلك جدة بدون إحرام ثؿ يحرم مـفا ٕهنا داخؾ الؿقاققت-

ولؿا تسرع بعض العؾؿاء مـذ سـقات إلك مثؾ ما تسرع إلقف صاحب هذا الؽتقب فلفتك بلن  

طـ هقئة كبار العؾؿاء قرار بنبطال هذا الزطؿ وتػـقده جاء فقف  جدة مقؼات لؾؼادمقـ إلقفا صدر

 ما كصف:

وبعد الرجقع طؾك إدلة وما ذكره أهؾ العؾؿ يف الؿقاققت الؿؽاكقة ومـاقشة الؿقضقع مـ » 

  جؿقع جقاكبف فنن الؿجؾس يؼرر بنجؿاع ما يؾل:

جقية والسػـ البحرية، أن الػتقى الصادرة بجقاز جعؾ جدة مقؼاًتا لركاب الطائرات ال ,1

أو إجؿاع سؾػ إمة،  ملسو هيلع هللا ىلصفتقى باصؾة لعدم استـادها إلك كص مـ كتاب اهلل أو سـة رسقلف 

  ولؿ يسبؼف إلقفا أحد مـ طؾؿاء الؿسؾؿقـ الذيـ يعتد بلققالفؿ-

ا أو بحًرا  ,2 ا أو برًّ وٓ يجقز لؿـ مر بؿقؼات مـ الؿقاققت الؿؽاكقة أو حاذى واحًدا مـفا جقًّ

 تجاوزها مـ غقر إحرام كؿا تشفد لذلؽ إدلة، وكؿا قرره أهؾ العؾؿ رحؿفؿ اهلل تعالك-أن ي

ولقاجب الـصح هلل ولعباده رأيت أكا وأطضاء الؾجـة الدائؿة لؾبحقث العؾؿقة واإلفتاء إصدار 

 اكتفك-« هذا البقان حتك ٓ يغرت أحد بالؽتقب الؿذكقر

 اهـ-« كبقـا محؿد وآلف وصحبف وسؾؿ هذا وباهلل التقفقؼ، وصؾك اهلل وسؾؿ طؾك

، وكشر هذا البقان يف جريدة )الـدوة( العدد $اكظر: الؿققع الرسؿل لؾشقخ ابـ باز 

 هـ-21.11.1415يف  533هـ، ويف جريدة )الؿسؾؿقن( العدد 19.11.1415يف  11564

قع بـ لؾشقخ رب« اكؼضاض الشفب السؾػقة طؾك أوكار طدكان الخؾػقة»ولؾؿزيد اكظر: كتاب 

، وهق رد طؾك طدكان طرطقر وبقان اكحرافف طـ الؿـفج السؾػل وبقان ,حػظف اهلل,هادي 

 .صعقكف لؾعؾؿاء ودفاطف طـ سقد قطب وبقان لؼقاطده الباصؾة

 لؾشقخ ربقع بـ هادي حػظف اهلل-« دفع بغل طدكان طؾك طؾؿاء السـة واإليؿان»واكظر أيًضا: 
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ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين  حديثطـد تعؾقؼف طؾك  (13.453ج) «ةالضَّ

ـْ َسَعادَ » :(6212)
مـ  لَِربِِّف، َوِرَضاُه بَِؿا َقَضك، َوإِنَّ  فاَرتَ اْستِخَ  اْلَؿْرءِ  ةِ إِنَّ مِ

 -«بَِؿا َقَضك ف، َوَسَخطَ ةَ آْستَِخارَ  فُ كَ اْلَعْبِد َترْ  ةِ َشَؼاوَ 

 .ضعقػ

, ، والبزار,والسقاق لف,( 2.65.751)« مسـده»يف  أخرجف أبق يعؾك

م طـ ريؼ طؿر بـ طؾل بـ( مـ ص1.359.755) ,أيًضا  الرحؿـ طبد ططاء بـ مؼدَّ

ابـ أبل بؽر بـ طبقد اهلل طـ إسؿاطقؾ بـ محؿد طـ أبقف طـ جده: أن 

  رسقل
ِ
 .-- فذكره-قال: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ابـ  الرحؿـ طبد وهذا إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات رجال الشقخقـ: غقر قؾت:

ابؾ ضعػف طؾك تضعقػف،  أبل بؽر، وهق: الؿؾقؽل، وهق مؿـ اتػؼقا مـ  جؿع جدًّ

 «-حديثمـؽر ال»(: 3.1.265) «التاريخ»يف مـفؿ البخاري، فؼال  ،ةإئؿ

« الضعػاء»يف وقال ابـ حبان  -«ةقس بثؼل: »طـفة ويف رواي وكذا قال الـسائل-

امـؽر الحديث » (:2.52) : يـػرد طـ الثؼات بؿا ٓ يشبف حديث إثبات، جدًّ

ره مـف أو مـ ابـف؟ طؾك أن أكثر روايتف ومدار يف أخبا القهؿة أدري كثر فال

 «-طؾك ابـف، وابـف فاحش الخطل، فؿـ هـا اشتبف أمره، ووجب تركف حديثف يدور

 وهل تدلقس طؿر الؿؼدمل هذا، فنكف مع ثؼتف واحتجاج ،ةخػقة طؾة وثؿ قؾت:

افؿـ الصعب  الشقخقـ بحديثف، ولق  «الصحقحقـ» آحتجاج بحديث لف خارج جدًّ

 اتدلقسف خبقثً  وكان ،ةكؿا كص طؾقف جؿع مـ إئؿ إكف كان مدلًس  ح بالتحديث:صرَّ 
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 «الطبؼات»يف  سعد فؼال وقد بقـف ابـ مـ كقطف، سؿاه بعضفؿ: تدلقس السؽقت! اغريبً 

 ثؿ «حدثـا»و «سؿعت» : يؼقل:اشديدً  اوكان يدلس تدلقًس  ،ةكان ثؼو(: »7.291)

 يقهؿ أكف سؿع مـفؿا، ولقس «!ٕطؿشا» ،«ةهشام بـ طرو: »يسؽت، ثؿ يؼقل

 «-الباطث الحثقث» :اكظر «-كذلؽ

ٓ » :( طـ أبقف3/1/102ولذلؽ قال ابـ أبل حاتؿ ) محؾف الصدق، ولق

 -«ةبلن يؽقن أخذه طـ غقر ثؼ غقر أكا كخاف ,ةبزياد إذا جاء,تدلقسف: لحؽؿـا لف 

ؼطف، وهذا هق الذي أخشاه: أن يؽقن تؾؼاه طـ راٍو ضعقػ ثؿ أس قؾت:

بـ طؾل  تؼدم يف جرح ابـ حبان لعبد الرحؿـ بـ أبل بؽر شقخ طؿر فؼد

 -هذا: أن مدار حديثف طؾك ابـف الؿؼدمل

 الرحؿـ الجدطاين، وهق مرتوك كؿا قال محؿد بـ طبد :واسؿ االبـ هذا

بقـ أبقف وبقـ الؿؼدمل ة فؾربؿا كان هذا هق القاسط ،«التؼريب»يف  الحافظ

 .واهلل أطؾؿ، فدلسف

 لفذا السـد خػقت طؾك بعض إخقاكـا الـاشئقـ يفة ثاكقة ففذه طؾ :ةوبالجؿؾ

 هذا الحديث مـ هذه الطريؼ، فؼد كـت هذا العؾؿ، وكان هذا مـ دواطل تخريج

 (.3/300/1126سبؼ ) فقؿا -أيًضا- ةخرجتف مـ صريؼ أخرى ضعقػ

ة صال» ذلؽ أكـل وقػت طؾك بحث لألخ طدكان طرطقر بعـقان

 ،(1411ة رجب سـ.27العدد .ةالثالثة السـ« )الؿجاهد»ة يف مجؾ «ةاالستخار

الرحؿـ بـ  بلن طبد اتحسقـ الحديث بؿجؿقع الطريؼقـ: محتجً  ذهب فقف إلك
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: قال ,كؿا قال ابـ طدي,مـ يؽتب حديثف ة يف جؿؾ أبل بؽر الؿؾقؽل هق

 ،احسـً  فقؽقن الحديث لؿحؿد بـ أبل حؿقد: افؿثؾ هذا يصؾح أن يؽقن متابعً »

 «-واهلل أطؾؿ

كان يؿؽـ أن يؽقن إمر كؿا قال: لق أن الؿؾقؽل لقس فقف مـ  قؾت:

ما ذكره طـ ابـ طدي، أما وإمر لقس كذلؽ: فالتحسقـ مردود  الجرح إٓ

 كؿا تؼدم، اشديدً  االبخاري، ومـ ذكركا معف لؾؿؾقؽل تجريحً  بتجريح اإلمام

 ابـ طدي فؼط مع كقكف متلخرً وآطتؿاد طؾك ققل ا ففؾ يجقز إهدار أققالفؿ

أن مـ كان شديد الضعػ ٓ يتؼقى بف؟! أم هل  مع استحضار ،ةوصبؼ اطـف معؾؿً 

 هذا العؾؿ الشريػ؟ يفة الحداث

 ًٓ  .هذا أو

ففؾ غاب طـ بال إخ  ،ةلق سؾؿـا أن الؿؾقؽل هذا يصؾح لؾؿتابع :اوثاكقً 

اوي طـ الؿؾقؽل، وأن أخرى، وهل تدلقس ابـ مؼدم الرة اإلسـاد إلقف طؾ أن يف

أن  كان أخبث تدلقس طرف يف مجال الحديث كؿا تؼدم- فؿـ الظاهر تدلقسف

أن يؼع فقف،  كؽربه احديثً  اوإٓ لؽان كتؿاكف إياها تدلقًس  :ةلفذه العؾ إخ لؿ يتـبف

ه يف ذلؽ كقكف مـ رجال وغالب الظـ كؿا تؼدم، « الصحقحقـ» أكف َغرَّ

هق معؾقم مـ طؾؿ الؿصطؾح،  طؾك اإلصالق كؿا اؿً وآحتجاج بؿثؾف لقس مسؾَّ 

 ًٓ وطدم ة الػاضؾ، وإكؿا هل الغػؾ طـد إخ وضـل أن هذا لقس مجفق

 .آستحضار ٕحقال الرجال ودقائؼ إحقال
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 !«حديثفات شقخـا إلباين الطريؼ أخر فضعَّػ الو» خ:ثؿ قال األ

 قس كان مـ إولك أنهذا التـبقف، ولؽـ أل طؾك اجزاك اهلل خقرً  فلققل:

التؿس : »كؿا يؼقل إدب السؾػل الؿلثقر ،اطذرً  ,كؿا تؼقل,تؾتؿس لشقخؽ 

الذي خرجت الحديث فقف مـ الطريؼ  فنكؽ تعؾؿ أن الؿجؾد :«إخقؽ طذرً 

الؾذيـ فقفؿا الطريؼ إخرى بسـقـ  ػتف قبؾ صبعف وصبع الؿسـديـألَّ  إولك

وهؿا ٓ يزآن يف  ،اإلقفؿا دائؿً  مئٍذ الرجقعلؿ يؽـ مـ الؿقسقر يق وأكف ،ةطديد

 .طالؿ الخطقصات

حدثـا  صريؼ آخر طـ الؿؾقؽل فؼال: ( مـ021ثؿ رأيت البزار رواه )

 .القاسطل طـف ابـ السؽـ: ثـا طؿران بـ أبان محؿد

ـ »: السؽـ: لؿ أطرفف، ويحتؿؾ أن يؽقن ضعقػ، ومحؿد بـ وطؿران هذا: اب

 .غقرهو« الجرح»يف  قيف الؿمذن، َوُهَق َمْجُفقٌل كؿاجعػر الؽ هق: أبقو« سؽقـ

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 811

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 (1)-اـفا اهلل ـِٓ- رغساء ةهٔر اى٘اكتٖ/ثاىهاتت

 (2)«ةاىٍصأ تدصٗص»نتاب ٌؤىف 

ِعقػَ »يف  الشقخ إلباين ؿاذكره طـد تعؾقؼف  (464 ,458.ص13ج) «ةالضَّ

َـّ يُ (، وَأْدَرْكُت )اْلَؼَقاِطدَ : »(6213) طؾك حديث   َمَع َرُسقلِ  َصؾِّقـُه
ِ
 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 -«الػرائَض 

 .ضعقػ

 «إوسط»و ،(25.135.315)« الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين

الؽريؿ طـ  أبل لقؾك طـ طبد طـ أبل شفاب طـ ابـ( 4.254.2.8143)

: أم «الؽبقر»)ويف ة أم سؾؿ : ابـ الطقب( طـ«إوسط»ابـ فالن )ويف  اهلل طبد

بـت ة  ُيروى طـ أم سؾؿٓ» :-- فذكره- وقال-ؿ قالت:أبل حؽق سؾقؿ( بـت

 «-حؽقؿ إٓ هبذا اإلسـاد ]أبل[

 :وهق ضعقػ، مسؾسؾ بالعؾؾ قؾت:

إٓ يف هذا الحديث: واإلسـاد  هذه: فنين لؿ أطرففاة أم سؾؿ األولك:

رواتف يف ضبط كـقتفا، فؼقؾ: أم  طـفا، وإن مؿا يدلؽ طؾك ذلؽ اضطراب القاهل

                                           

 «-حجابؽ أختل الؿسؾؿة»بعـقان: رغداء بؽقر القاقتل، لفا كتقب  (1)

لباين، ولقس الؿؼصقد بف قاسؿ أمقـ- (2) ـ تالمذة الشقخ ٕا  لؿ أطرفف، والظاهر أكف رجؾ معاصر حل م
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سؾقؿان: كؿا يليت- وذكرها ابـ  م سؾقؿ: كؿا رأيت، وققؾ: أموققؾ: أ ،ةسؾؿ

يف  الثالث ولؿ يزد! وكذلؽ الحافظ هبذه الؽـك« آستقعاب»يف  الرب طبد

ابـ و« إوسط»يف الطرباين ة ولؽـف ساق لفا هذا الحديث فؼط برواي، «ةاإلصاب»

لف: وأم ة يروا ويف «-أم سؾقؿان بـت أبل حؽقؿ: »إول، وقال مـده باإلسـاد

« الؿجؿع»يف  كؿا« الؽبقر»يف  مـ صريؼ أخرى كؿا يليت، ةحثؿ سؾقؿان بـ أبل

رأيت الـساء » :طـ أمف قالتة طـ سؾقؿان بـ أبل حثؿو: »( فؼال2.34)

  الؼقاطد يصؾقـ مع رسقل
ِ
 «-يف الؿسجد ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

ؽريؿ بـ أبل الخارق وهق ال طبد فقفو« الؽبقر»يف  رواه الطرباين» :وقال

 «-عقػض

طؾقف بالػفارس  االؿطبقع مستعقـً « الؿعجؿ الؽبقر»يف  ولؿ أره قؾت:

إخ  ايف آخر كؾ مجؾد مـ محؼؼف، ثؿ يف ففارسف التل وضعفا أخقرً ة الؿقضقط

« حديثففرس ال»يف ٓ  ,امـفا جزاه اهلل خقرً ة وأهدى إلل كسخ,طرطقر  طدكان

 .مـف بعد- واهلل أطؾؿ فؾعؾف فقؿا لؿ يطبع ،«ةففرس مساكقد الروا» وٓ يف

يف إيراد هذه « ةأسد الغاب»يف  الرب ابـ إثقر هذا، وقد تبع ابـ طبد

 «- يققػ طؾك اسؿفآ: »وزاد فؼال ،ةيف كـقتفا بؽـاها الثالث الؿختؾػ

 .فؽلكف أشار إلك جفالتفا وطدم ثبقت صحبتفا- واهلل أطؾؿ

 .إولكة هذه هل العؾ

 يعرف يف شلء مـ أو ابـ الطقب: مجفقل ٓاهلل ابـ فالن  طبد :ةوالثاكق
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 .كتب الرجال التل طـدي

 أطؾف الفقثؿل ضعػ ابـ أبل لقؾك وطبد الؽريؿ، وهبؿا :ةوالرابعة والثالث

والسـد ضعقػ مـ أجؾ ابـ أبل لقؾك: » :«ةاإلصاب»يف  ، والحافظ، فؼالامػرقً 

 «-وهق: ابـ أبل الخارق ؽريؿ:ال طبد وهق: محؿد، وشقخف

ربف بـ  ابـ شفاب( اسؿف: طبد«: ةاإلصاب»يف  بق شفاب )ووقعوأ قؾت:

 «-صدوق يفؿ» «:التؼريب»يف  وهق مـ رجال البخاري، قال كافع،

لؽـ تابعف أبق محصـ حصقـ بـ كؿقر طـد ابـ مـده، وأبل كعقؿ كؿا ذكر 

 «- بلس بف: روى لف البخاريٓ: »قال الحافظ ،«ةاإلصاب» يف

مـ صريؼ ققس  (855و 24.317.799« )رالؿعجؿ الؽبق»يف  ثؿ رأيتف

الربقع وحصقـ بـ كؿقر كالهؿا طـ ابـ أبل لقؾك بسـده الؿتؼدم طـ أم  بـ

 «-..-رأيـا الـساء»: قالتة أبل خثؿ سؾقؿان بـ

حدثـا  :(1.222.446« )مسـده»يف  فؼال البزار ،ةولف شاهد واٍه بؿر

كف سئؾ طـ العجائز: أ: ابـ يقسػ: ثـا أبل طـ إطؿش طـ أكس بـ مالؽ خالد

  أكـ يشفدن مع رسقل
ِ
 .والشقاب قال: كعؿ: ؟ةالصال ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

مجؿع  , 1.36.2« )إوسط»يف  ومـ هذا القجف أخرجف الطرباين

 «-ؿ يروه طـ إطؿش إٓ يقسػل: »وقال( البحريـ

(: 7.162مرتوك، قال ابـ طدي ) وهق ابـ خالد السؿتل البصري، قؾت:

كان »(: 3.131« )الضعػاء»يف  وقال ابـ حبان «-ؾ بؾدهقد أجؿع طؾك كذبف أه»
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طـف، ة الرواي ويؼرأ طؾقفؿ، ثؿ يرويفا طـفؿ، ٓ تحؾ يضع الحديث طؾك الشققخ،

- وقال اأيًض  وكذبف غقره «-قال ابـ معقـ: كان يؽذب وٓ آحتجاج بف بحال-

 -«ةقمـ فؼفاء الحـػ تركقه، وكذبف ابـ معقـ، وكان» «:التؼريب»يف  الحافظ

فقف و» :أن طزاه لؾبزار والطرباين وأٓن الؼقل فقف الفقثؿل، فؼال بعد

 «!يقسػ بـ خالد السؿتل وهق ضعقػ

 كؿا هل طادتف، ولعؾ مـ «!البزار»طؾك  وقؾَّده الشقخ إطظؿل يف تعؾقؼف

 !فنكف حـػل مر ،ةالؿذهبقة العقامؾ طؾك ذلؽ العصبق

 :اديث أمقرً هذا الح واطؾؿ أكف كان الباطث طؾك تخريج

 حال رجال إسـاده، حسبؿا جريـا يف تحؼقؼ الؼقل يف مرتبتف، وبقان األول:

 «-السؾسؾتقـ»يف  تخاريجـا كؾفا

 ،ةحؽقؿ هذه، وأهنا ٓ تثبت لفا صحب بقان حال أم سؾقؿ بـت أبل الثاين:

 !رغؿ أهنؿ ذكروها يف الصحابقات

مـ بـات جـسفا، طؾك ة متعصبة أو كاذبة جاهؾة الرد طؾك مملػ الثالث:

حجابؽ أختل » يف كتقبفا« رغداء بؽقر القاقتل»بىة اؿالؿسة تؾؽ الجامعق كؿط

أن كشػ القجقه مـ الـساء يف الشقارع مثؾ  يف مؼدمتف التل ذكرت« ةالؿسؾؿ

ة بذلؽ كؾ إدل ةً مع الغرباء!! ضارب الرجال إجاكب، وآختالطة مصافح

ة والتابعقـ وأققال إئؿة حابالص وأققالة الؽتاب والسـ مـة الصحقح

 .طرض الحائط« ةحجاب الؿرأ» كتابل يفة الؿجتفديـ الؿذكقر
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 التل لؿ أقػ طؾك كتاهبا، يجؿعفؿا الجفؾة ففذه كتؾؽ الؿملػ أققل:

 طؾك مـ أكؼؾة والعفد,والفقى إصؿ: فؼد قالت  بالشرع، والتعصب إطؿك،

ة طد« مجؿع الزوائد»يف قثؿل أورد الف :(!)ة فاضؾة قالت مملػو: »: قال,طـف

تػقد أن  لغقرهاة مجؿقطفا يؼقيفا، ويجعؾفا حسـ أحاديث كؾفا ضعاف، ولؽـ

 «-دون الشابات ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يصؾقـ مع رسقل الؼقاطد مـ الـساء فؼط كـ

 :أكاذيب وجفآتة ( فقف طد!ة)الػاضؾ وهذا الؼقل مـ هذه :قؾت

 اإٓ حديثً ة دطتف مـ اإلفادفنكف لؿ يذكر ما ا كذهبا طؾك الفقثؿل: األولك:

أحاديث: ة ولؽـفا لجفؾفا تقهؿت أكف ثالث ،ةالرتجؿ هق حديث اواحدً  امرفقطً 

وأم سؾقؿان، وأم ُسؾقؿ، وهل يف  ،ةأم سؾؿ الفقثؿل أورده مـ حديث ٕن

 .يف إسـاده كؿا تؼدم بقاكف حديث واحد اضطرب أحد رواتف الضعػاءة الحؼقؼ

بشرط ة يشعر بلهنا جاهؾ---« يؼقيفا طفاولؽـ مجؿق: »ققلفا :ةالثاكق

ة فؽقػ ولقس هـا إٓ صريؼ واحد وهق أن ٓ يشتد الضعػ يف مػرداهتا، ،ةالتؼقي

 !واحد؟ وسـد

ففق كذب محض، وجفؾ مطبؼ بإحاديث  :«فؼط: »ققلفا :ةالثالث

 ,أيًضا, فقبقـف أن الفقثؿل أورد إلقفا، أما الؽذب،ة التل يليت اإلشار إخرى

ا وهاءه، ولؽـ الؿؼصقد أن ـَّ وإن كـا بقَّ  ،«الشقابو: »وفقف ،الؿتؼدم أكسحديث 

 «-فؼط»: ذلؽ يبطؾ ققلفا
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 :لفذه الجفاالت طـفا وصػفا بؼقلف الـاقؾة أن حضر اومـ الغريب حؼًّ 

التل ة الال أدبقة مـ الجرأة وهل هبذه الؿثاب فؿـ أيـ جاء الػضؾ !«ةفاضؾة مملػ»

الؼقارير! أققل هذا، وإن كان  طـ الـساء ء، فضاًل بالرجال إققيا ٓ تؾقؼ

الػؼفاء ة ولؽـ طؾك صريؼ إلقف قد رد طؾقفا تؼقيتفا لؾحديث، الػاضؾ الؿشار

ومسؾؿ تمكد حضقر  يف البخارية إحاديث الصحقح»: فؼال ،الؿتلخريـ

بـت زيد )زوج ة أولئؽ: أسؿاء بـت أبل بؽر، وطاتؽ الشقاب لؾؿسجد- ومـ

مسعقد، ابـ ة ـب امرأيقس، وأم الػضؾ، وزق بـتة فاصؿ(، وطؿربـ الخطاب

َبقِّع ذ، وغقرهـ كثقر والرُّ  «-بـت معقِّ

 أن يبقـ ضعػ ؿ ٓ غبار طؾقف، ولؽـ كان إولك بفوهذا مسؾَّ  قؾت:

ًٓ ة حديثفا طؾك صريؼ  ثؿ أن يصػفا بؿا فقفا مـ ، طؾك كحق ما فعؾـا،الؿحدثقـ أو

 ذلؽ مـ طؾؿ الجرح والتعديؾ كؿا هق معروف الجفؾ الذي يـايف الػضؾ: ٕن

 ال« تحريره»طؾك  الصقابة الرجؾ مع فضؾف وغؾب ولؽـ يبدو أنطـد العؾؿاء، 

 ، كؿا بدا لل ذلؽ مـاوتجريحً  اوتقثقؼً  ،اوتضعقػً  الف بفذا العؾؿ تصحقًح ة معرف

 كان ذلؽ الحديث أيت بعد حديث، وإن طؾك مقاصـ مـ كتابف، كؿا يدلة طد

 أثـك 
َّ

  ، وذكر أكف تتؾؿذاخقرً  طؾل
َّ

ولؽـ  (،28)صكتابف ة يف مؼدم امباركً  ازمـً  طؾل

 ٓ ا( تؾؿقحً 35)صفاكتؼدين  ؛«ةتحرير الؿرأ»يف  سرطان ما تغؾب طؾقف غؾقه

ققدت ذلؽ بلن ٓ  ،ةلقس بعقرة أن وجف الؿرأ : ٕكـل بعد أن أثبتاتصريحً 

وغقرها، ة والبقدرة مـ الحؿر« اجالؿقؽق»بـ الققمة الؿعروفة طؾقف مـ الزيـ يؽقن

 -اكتفك- ، سامحف اهللاكالمل مبتقرً  وكؼؾ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 817

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

يف ( 6012)يف تعؾقؼف طؾك حديث برقؿ  $ ذكره األلباين وكذلؽ

ِعقػَ »  «-ؾ الحرامحؾِّ م الحالل كؿُ حرِّ ن مُ إ»«: ةالضَّ

 -مـؽر

، «مسـد الشفاب»يف  الؼضاطلو ،«وسطالؿعجؿ إ»يف  خرجف الطرباينأ

 «-حديث مـؽر :قال ؟سللت أبل طـ هذا الحديث» :بل حاتؿأوقال ابـ 

الجرح والتعديؾ ة أئؿ فؼد ضعػقه ولؿ يقثؼف أحد مـ ،وطؾتف طاصؿ

 «-الضعػاء»يف  العؼقؾل قرهأو ،«فقف كظر» :والبخاري قال فقف ،الؿعروفقـ

يف  رواه الطرباين» :(1/106) «الؿجؿع»يف  وهؿ يف ققلف وأما الفقثؿل فؼد

أحد  لؿ يذكر ,مع ضعػف,هذا  افنن طاصؿً «- رجالف رجال الصحقحو« إوسط»

 «-الصحقح» مـ مرتجؿقف أكف مـ رجال

 :فلخطل مرتقـ ؛(63و 1/22) «ةتحرير الؿرأ» وقؾده يف ذلؽ مملػ

 مـ ضعػ هذا الراوي، وأكف لقس مـ رجال هذا الذي ذكرتف األولك:

 «.الصحقح»

ت طـ الخطلتعولق -الفقثؿل هذه ة ضـف أن طبار واألخرى: تعـل: أن  -ر 

بؼقلف يف  ملسو هيلع هللا ىلصالحديث إلقف ة إلقف بـسب صحقح! ولذلؽ جزم الؿقمك الحديث

أْدطقهؿ إلك » :يحرمقن سػقر القجف الذيـ -بحؼ-وهق يـصح  الؿقضع األول،

أي:  ؛«...محرم إن: »أحؽام الشرع، والحذر مؿا حذر مـف الحديث الشريػ تبقـ

 «.معتٍد طؾك شرع اهلل كالهؿا



 
ث»يف  818

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 ، ولؽـ هؾ استجاب هق لدطقتف ولؿ,اخقرً  جزاه اهلل,وهق كؿا قال  ؾت:ق

 يؼع فقؿا حذر مـف غقره؟

ًٓ  والجقاب ٓ يعـل  : فنن ذلؽا، ثؿ يف ضـف الؿذكقر ثاكقً ما تؼدم أو

أن ٓ  - ولذلؽ فنين أكصحف,يف بعض كتبل اطؾقف مرارً  كؿا كبفت,التصحقح 

فقفا  وتؿققز الصحقحة الـبقية كقد السقرمـ تحؼقؼ أسا يعقد إلك ما كان طزم طؾقف

ًٓ ,(1.28) كؿا ذكر,مـ الضعقػ   :صاروا كؿا ققؾ : فنن لفذا العؾؿ رجا

وا قؾىىىىىقاًل   لؼىىىىىد كىىىىىاكقا إذا ُطىىىىىدا

 

 وقىىىىد صىىىىاروا أقىىىىؾ  مىىىىـ الؼؾقىىىىؾِ  

 يف كؾ طؾؿ العشرات بؾ الؿئات مـ ولذلؽ فنكؽ يف الققت الذي تجد 

خريج إحاديث وتؿققز صحقحفا مـ الؿملػقـ، ٓ تجد مـ الؿملػقـ يف ت

فقؿا ,ففق مؿا لؿ يطرق بابف أحد ة أقؾ مـ الؼؾقؾ، وأما يف السقر ضعقػفا إٓ

العظقؿ وأكا بعقد طـ  ر لل أكـل شرطت يف هذا الؿشروعدِّ قُ  - ولؼد كان,طؾؿت

ثؿ لؿا تقسر لل  ،: كحق الثؾثاجقدً  اوقطعت فقف شقصً  بؾدي وكتبل وَمراجعل،

ولسان حالل يؼقل:  إخرى،ة طـف مشاريعل العؾؿق ؾدي: صرفـلإلك بة العقد

 .اكتفل -[216]البؼرة:  ﴾پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺٺ ﴿

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 821

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

  ٌدٍس ٌدٍٔد صاىح اىٍسِن/اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  قؼف طـد تعؾ (481.ص13ج) «ةالضَّ

 َكؾَِؿتل، مـ قالفا: أدخؾُتف يؼقل اهلل: أكا اهلُل ٓ إلف إٓ أكا: »(6221) طؾك حديث

، ـَ
 -«كالمل، ومـل َخَرَج  والؼرآن جـتل، ومـ أدخؾتف جـتل: فؼد أمِ

 .مقضقع

طؿر  ( مـ صريؼ أبل حػص11.225)« تاريخ بغداد»يف  أخرجف الخطقب

ذابل: حدثـا هارون:  حدثـا يزيد بـ :ةطرف الحسـ بـ بـ محؿد بـ طقسك السُّ

ـِ َطبَّاٍس طـ الـبلا َطـة طـ طؽرمة طـ قتادة حدثـا حؿاد بـ سؾؿ طـ  ملسو هيلع هللا ىلص ْب

 .-- فذكره-جربيؾ طـ اهلل تعالك قال:

 -«ةيف بعض حديثف كؽرو: »السذابل هذا، وقالة أورده يف ترجؿ

 «-هذا مقضقع» :ومـ فققف كؾفؿ ثؼات: فؽلكف لذلؽ قال الذهبل :قؾت

 «-الؾسان»يف  الحافظوأقره 

                                           

، صبعتف: «إحاديث الؼدسقة اإلتحافات السـقة يف»محؿد محؿقد صالح الؿدين، مملػ كتاب  (1)

 م(-1956 , هـ1323حقدر آباد، سـة ) ,مطبعة مجؾس دائره الؿعارف 



 
ث»يف  820

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 االخطقب ساكتً ة مـ رواي« الجامع الؽبقر»يف  والحديث أورده السققصل

التل ة مئات إدل - ففذا مـ,كؿا رأيت,فلساء! ٕن الخطقب قد استـؽره  طؾقف

 ولقس التحؼقؼ الباحث طؾك أن السققصل يف كتابف هذا إكؿا أراد التؼؿقش، تدل

 يفة اإلتحافات السـق»كتابف محؿد الؿدين يف  وقؾ ده يف ذلؽ الشقخوالتػتقش، 

 !اطؾقف أيًض  ا( ساكتً 36/031)صالحديث فقف  فؼد أورد ،«ةاألحاديث الؼدسق

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 821

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ٌدٍس ـيل اىصاةِٔن اىؼ٘ذ

 (2)-ـفا اهلل ـِّ- اىؼ٘ذ ٌدٍس اىغضايل اىٍرصي

د تعؾقؼف طؾك طـ (13.514« )الضعقػة»يف  $الشقخ إلباين  اذكرهؿ

ڃ  ﴿ققلف:  إلك ﴾ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ﴿ :مـ قرأ: »(6239) حديث

 وأكا أشفد بؿا شفد اهلل بف، :فؼال [18,19]آل طؿران:  ﴾ڃ چ چ چچ

فقؼقل  ،ةيقم الؼقام يمتك بصاحبفا وهل لل طـد اهلل طفٌد: ،ةفاداستقدع اهلل هذه الش

، وأكا
َّ

 -«ةبالعفد، أدخؾقا طبدي الجـ أحؼ مـ َوىف اهلل تعالك: طبٌد طفد إلل

 .مـؽر

الغالبل  محؿد بـ زكريا حدثـا :(3/302« )الضعػاء»يف  أخرجف العؼقؾل

الؼطان  ـل غالبالؿختار: حدثـل أبل قال: حدث قال: حدثـا طؿار بـ طؿر بـ
                                           

م، مـ أسره طريؼة، وكان 1935محؿد طؾل الصابقين، ولد بؿديـة حؾب الشفباء بسقريا طام  (1)

والده مـ كبار طؾؿاء حؾب، تؾؼك تعؾقؿف طؾك يد والده وغقره مـ العؾؿاء، فؼام بدراسة العربقة 

الؿرحؾة  والػرائض وطؾقم الديـ، كؿا حػظ الؼرآن الؽريؿ يف الؽتَّاب وأكؿؾ حػظف وهق يف

، «التػسقر القاضح الؿقسر»، «مختصر تػسقر ابـ كثقر»، «صػقة التػاسقر»مـ مملػاتف:  الثاكقية-

مققػ »، «فؼف الؿعامالت يف ضقء الؽتاب والسـة»، «فؼف العبادات يف ضقء الؽتاب والسـة»

ت إحؽام مـ روائع البقان يف تػسقر آيا»، «الـبقة وإكبقاء»، «الشريعة الغراء مـ كؽاح الؿتعة

 ، وغقرها-«الؼرآن

 سبؼ- (2)



 
ث»يف  822

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
--- :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل  بـ مسعقد قال: قال رسقلاهلل طبد طـ إطؿش طـ أبل وائؾ طـ

 .فذكره

 يتابع طؾك حديثف، وٓ ٓ» :وقال طؿار بـ طؿر بـ الؿختارة أورده يف ترجؿ

فقف كالم، لؽـ الراوي »: الؼقل إلك هذا اوقال الذهبل فقف مشقرً  «-إٓ بف يعرف

 «-بل كذاببـ زكريا الغال طـف محؿد

« الؽامؾ»يف  فلخرجف ابـ طدي وهق كؿا قال، لؽـ الغالبل تقبع، قؾت:

 الرب يف وابـ طبد ،(15.245« )الؿعجؿ الؽبقر»يف والطرباين  (،6.7و 5.35)

( مـ صرق طـ طؿار بـ 1.286) «تػسقره»يف  والبغقي ،(1.99) «الجامع»

طـدي- ة طؿش مستـؽرالؼطان مع إ لغالبة -- بف- وفقف قص-ابـ الؿختار طؿر

يحدث بالبقاصقؾ »: هذا، وقال طؿرة ابـ طدي يف الؿقضع إول يف ترجؿ أورده

 «-وغقره، ومؼدار ما يرويف فقف كظر طـ يقكس بـ طبقد

أخرجف »(: 1.335« )تخريج اإلحقاء»يف وبف أطؾف العراقل، فؼال  قؾت:

وفقف طؿر بـ  ---مـ حديث ابـ مسعقد« كتاب الثقاب»يف أبق الشقخ ابـ حقان 

 «-قالف ابـ طدي الؿختار، روى إباصقؾ،

 ن الؼقل يف طؿر هذا فؼال يفأكف هقَّ  وتابعف طؾك ذلؽ تؾؿقذه الفقثؿل: إٓ

 «-وهق ضعقػ رواه الطرباين، وفقف طؿر بـ الؿختار،»(: 6.326) «الؿجؿع»

« كثقر تػسقر ابـ مختصر» قد أورد الحديث الشقخان الحؾبقان يف كتابقفؿا

مـ  -األسػ مع-وهذا  .ةا طؾك ذلؽ يف الؿؼدمك أكف حديث صحقح؛ كؿا كص  طؾ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 823

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

يؽتػل بنيراده  الشقخ الصابقين مـفؿا؛ فنكف الة التشبع بؿا لؿ يعطقا، وبخاص

الحديث الذي  ع بـؼؾ تخريجلصحتف! بؾ يزيد يف التشبا  الؼرائف ومقهؿً  مضؾاًل 

التخريج  الؼراء أن -أيًضا- امقهؿً « مختصره»طؾك  ذكره ابـ كثقر، إلك التعؾقؼ

 «!التػاسقرة صػق»بـفقؿا سؿاه  - ثؿ رأيتف فعؾ مثؾفهق مـ بحثف وجفده! هداه اهلل

 «-رواه الطرباين يف الؽبقر» :وقال يف التعؾقؼ طؾقف ،(1.194فؼد أورده فقف )

 هذاة العؾؿاء يف طؾ فذكر هـا طؾك إقؾ ما ذكره ،ةالعؾؿقة أدَّى إماك ففالَّ 

 يسعـل هبذه ث وضعػف، ولق بآقتصار طؾك ققل الفقثؿل الؿتؼدم! وٓالحدي

التل قدمفا الشقخ محؿد الغزالل الؿصري يف ة إال أن أذكر أن الشفادة الؿـاسب

األحاديث ة مـ صح اكان متثبتً  الؼراء أن الصابقين الفذا الؽتاب مقهؿً  تؼريظف

يزكقفا الشقخ ة امرأ ةال تساوي شفادة ففل شفاد ،«صػقتف»يف  التل أوردها

: ٕهنا صدرت مـ غقر متخصص يف الحديث، بؾ هق دوكفا الغزالل بؾ هل

 !فقف؟ افؽقػ يؽقن متخصًص  ٕهؾف، شديد العداء

 

* * *
  



 
ث»يف  824

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-غفص اهلل ىّ- ـتس اىصخٍَ ٌدٍس ـحٍان

ِعقػَ »يف ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف طؾك ( 539ص.13ج) «ةالضَّ

 بعرفات: جربيؾ ومقؽائقؾ وإسرافقؾة يجتؿع كؾ يقم طرف» :(6255) حديث

مقؽائقؾ: ما شاء  فقرد طؾقف إٓ باهلل،ة والخضر، فقؼقل جربيؾ: ما شاء اهلل، ٓ قق

اهلل، الخقر كؾف بقد اهلل، فقرد  مـ اهلل، فقرد طؾقف إسرافقؾ: ما شاءة اهلل، كؾ كعؿ

إٓ اهلل، ثؿ يتػرققن طـ هذه  اهلل، ٓ يصرف السقء طؾقف الخضر: ما شاء

فؿا مـ : ملسو هيلع هللا ىلص اهلل يف ذلؽ الققم، قال رسقل الؽؾؿات، فال يجتؿعقن إلك قابؾ

مـ ة وكؾ اهلل بف أربع أحد يؼقل هذه إربع مؼآت حقـ يستقؼظ مـ كقمف إٓ

 .الحديث بطقلف---« يحػظقكفة الؿالئؽ

 .مقضقع

 وابـ الجقزي ،(648 , 5.647)« تاريخ دمشؼ»يف  أخرجف ابـ طساكر

 ولؿ أره يف,( كالهؿا مـ صريؼ الخطقب 198 , 1.196« )الؿقضقطات»يف 

 الحارثل: كا طؾل بـ الحسـة طـ محؿد بـ طؾل بـ ططق ,«تاريخ بغداد»

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 825

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

طـ  بـ حبقب الؿؼدسل: كا أبل: كا العالءبـ زياد الؼشقرية الجفضؿل: كا ضؿر

ابـ  - وقالاصالب مرفقطً  اهلل بـ الحسـ طـ أبقف طـ جده طـ طؾل بـ أبل طبد

 «-مجاهقؾة باصؾ، فقف طد» :الجقزي

معـك ققل  اهلل بـ الحسـ- وذلؽ كلكف يشقر إلك مـ دون طبد قؾت:

 «-مجفقل بؿتـ باصؾ جاء يف إسـادٍ » :هذاة ضؿرة يف ترجؿ الذهبل

« هتذيب الؽؿال»يف ثؿ ساق لف هذا الحديث- وذكر كحقه شقخف الؿزي 

 «-يث مـؽر، وإسـاد مجفقلهق حدو(: »13.316) فؼال

 «-رواتف مجاهقؾ» :فؼالة الجفال إال أكف بق ـ« تفذيبف»يف  وتبعف الحافظ

 ابـ طساكر بطرفف إولة ( مـ رواي1.333) «ةالبداي»يف  وذكره ابـ كثقر

 «-، وهلل الحؿداتركـا إيراده قصدً  امقضقطً  صقياًل  اذكر حديثً و» :فؼط وقال

وهذا مؿا لؿ  «-هق كذابو» :الجفضؿل ولؽـف قال يف طؾل بـ الحسـ

 .- واهلل أطؾؿاأجد لف سؾػً 

قؾت: » (:1/168)« الملل»يف  وأما السققصل فتعؼب ابـ الجقزي بؼقلف

العطار طـ محؿد  صريؼ طبقد بـ إسحاق مـ« القاهقات»يف  أخرجف ابـ الجقزي

 «-واهلل أطؾؿ- مرتوك -- بف- وطبقد:-اهلل بـ الحسـ طـ طبدة بـ مقسر

طؾك السققصل فؼال  وزاد !(1.235) «ةتـزيف الشريع»يف  تبعف ابـ طراقو

 «!ذلؽ ٓ يؼتضل الحؽؿ طؾقف بالقضع» :طؾك ققل ابـ الجقزي الؿتؼدم اردًّ 



 
ث»يف  826

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
الؿعـك، وإذا ة كؽارة بؾ يؼتضل القضع مع ضؿقؿ» :وتعؼبف الؿعؾؼ طؾقف بؼقلف

ف؛ فؽقػ ال رجالة معـاه مع ثؼة بقضع الحديث لـؽار كان الحػاظ يحؽؿقن

 «.!رجالف؟ة يحؽؿ بقضعف مع جفال

وهل  ،ةالحديث الحؼقؼقة طؾ اوهذا حؼ، ولؽـفؿ فاهتؿ جؿقعً  قؾت:

بـ  العزيز هذا، فؼد رواه الخطقب مـ صريؼ شقخف طبدة بـ طؾل بـ ططق محؿد

 «-التاريخ»يف  إزجل طـف- وقد ترجؿ لف طؾل

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 827

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- إظٍاـ٘و ٌِصٔر/اىسنتٔر

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك  (562.ص13ج) «ةالضَّ

ِف الَِّذي َرَزَقـِل مِـ  اْلَحْؿدُ : »(6263) حديث ُؾ بِِف فِللِؾَّ َياِش َما َأَتَجؿَّ الـَّاِس،  الرِّ

 -«َوُأَواِري بِِف َطْقَرتِل

 .ضعقػ

، «زوائده»يف  اهلل (، وكذا ابـف طبد1.157) «مسـده»يف  أخرجف أحؿد

( مـ صريؼ مختار بـ كافع التؿار طـ 254, 1.253) «مسـده»يف  وأبق يعؾك

 دراهؿ، ولبسفة بثالث امـف قؿقًص  ، فاشرتىاحدثً  اأتك غالمً  امطر: أكف رأى طؾقًّ  أبل

 يؼقل ولبسف:--- فذكره، فؼقؾ: هذا شلء ترويف ،إلك ما بقـ الرسغقـ إلك الؽعبقـ

 يؼقلف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ال: هذا شلء سؿعتف مـ رسقل؟ قملسو هيلع هللا ىلصطـ كػسؽ أو طـ كبل اهلل 

 -- إلخ--الحؿد هلل الذي :ةطـد الؽسق

 (-2.978.395) «كتاب الدطاء»يف  ,أيًضا, القجف أخرجف الطرباين ومـ هذا

 .ا، مجفقل اتػاقً ,البصري وهق:,وهذا إسـاد ضعقػ: طؾتف أبق مطر  قؾت:

بق يعؾك فلخرجف أ ومختار بـ كافع التؿار ضعقػ: لؽـف قد تقبع،

( طـ معؿر بـ 394والطرباين )رقؿ ،ةمـ صريؼ أبل الؿحقا (275 – 1.274)
                                           

 «-بتحريؿ الـؼاب تذكقر إصحاب»إسؿاطقؾ مـصقر، مملػ كتاب  (1)



 
ث»يف  828

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 .-- بف-أبل مطر كالهؿا طـ ،زياد

 .مـ رجال مسؾؿة وهق ثؼ ،يحقك بـ يعؾك اسؿف:ة وأبق الؿحقا

 -ةهذه الرواي وأما معؿر بـ زياد: فؾؿ أطرفف يف غقر

« ع الزوائدمجؿ»يف  ومـ هذا التخريج يتبقـ لؽ خطل ققل الفقثؿل

 «-بـ كافع، وهق ضعقػ رواه أحؿد وأبق يعؾك، وفقف مختار» (:5.119)

 :والخطل مـ وجفقـ

 .كؿا طرفتة الثؼة متابع مـ أبل الؿحقا أكف أطؾف بالؿختار الضعقػ، وهق األول:

 أكف لؿ يعزه لعبد اهلل بـ أحؿد، وقد أخرجف كؿا تؼدم- واآلخر:

لبس الثقب الجديد مـ حديث  طـد ولؾحديث شاهد يف فضؾ هذا الؼقل

 .-- بف-امرفقطً ة أمام أبل

 واٍه، ولف صريؼ أخرى طـف رواه الرتمذي أخرجف الحاكؿ وغقره، وإسـاده

 (-4649تؼدم برقؿ ) واستغربف- وهؿا مخرجان فقؿا

 تذكقر األصحاب» إسؿاطقؾ مـصقر فقؿا سؿاه أورده الدكتقرة وحديث الترجؿ

 طـف؛ مؿا يدل طؾك أكف كغقره مـ اأحؿد ساكتً ة ( مـ رواي61ص) «بتحريؿ الـؼاب

اع حط    لف بفذا العؾؿ الشريػ، وقد ذكرت لفة اب ال معرفالؿملػقـ الؿعاصريـ جؿ 

ْؾِسَؾة)آخر يف  مثااًل   (.3103تحت الحديث )ى( األخر السِّ

 

* * *  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 831

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 (1)اىٍِان اىجتايل خعان ـتس/اىؼ٘ذ

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك  (674.ص13ج) «ةالضَّ

 «-ردَ ا فؾساكف هَ ا مؼذطً مـ قال يف اإلسالم شعرً : »(6357) حديث

 -ضعقػ

 كعؾؿ رواه طـ ٓ» :وقال( 0/320/0210) «مسـده»يف  أخرجف البزار

 -«ةإٓ بريد ملسو هيلع هللا ىلصالـبل 

 ،ةاإلسـاد إلك بريدة ٕكف يشعر بصح فقؿا قالف تسامح يف التعبقر: قؾت:

رواه البزار، ورجالف ثؼات، ويف » (:8.123الفقثؿل) ولقس كذلؽ، وإن قال

 «-بعضفؿ خالف

طؾك  وإن أقره األطظؿل يف تعؾقؼففنن هذا ٓ يعـل أن الحديث ثابت طـده، 

 وكلكف خػل ،(113« )أحاديث الشعر»وتبعف الؿعؾؼ طؾك  ،«زوائد مسـد البزار»

 «:الزوائد» يف فؼد وقع ،-ةبالسقـ الؿفؿؾ- طؾقفؿ حال طؿر بـ مقسك السامل

                                           

حسان طبد الؿـان محؿقد الجبالل، أبق صفقب الؽرمل، محؼؼ يف الحديث والرتاث، مـ بؾدة  (1)

، وكشل يف الزرقاء إردكقة الؿػرق يف مديـة 1964 ، ولد سـةفؾسطقـ يف صقلؽرم الطقبة قضاء

 يف بقت طؾؿ-

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/1964
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9


 
ث»يف  830

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 سان ابـل»و« كامؾ ابـ طدي»يف  وكذلؽ وقع ،ةالشامل( بالشقـ الؿعجؿ)

 الـساخ أو الطابعقـ. وهق تصحقػ مـ بعض ،«حجر

وهق: طؿر بـ  غقره:(، و4.557« )ماكقٓ إكؿال ابـ» والتصقيب مـ

 (:5.54) : قال ابـ طدي,الؽديؿل طؿ,مقسك بـ سؾقؿان الحادي البصري 

 «-ديث، ويخالػ يف إساكقدضعقػ، يسرق الح»

لف غقر و» :روايتف طـ أبل هالل هذا، ثؿ قال ثؿ ساق لف أحاديث بعضفا مـ

يف أساكقدها،  ما ذكرت مـ إحاديث التل سرقفا، والتل رفعفا، والتل خالػ

 «-والضعػ بقِّـ يف رواياتف

ربؿا » :ومع أكف قال فقف !(8.445) «الثؼات»يف وأما ابـ حبان فلورده 

ترجقح  بذلؽ إلك امشقرً  ،ةإلك الغػؾ« الؾسان»يف  فؼد كسبف الحافظ :«لأخط

 .تضعقػ ابـ طدي طؾقف

عر» ؿـان الجبالل هق محؼؼ كتابال طبد حسان بـ  «جزء أحاديث الشِّ

 -$ الغـل الؿؼدسل لعبد

ِعقَػة»ذكره الشقخ إلباين يف  :وأيًضا*  ( طـد تعؾقؼف 674.ص13)ج« الضَّ

 «-يف اإلسالم شعًرا ُمْؼِذًطا: فؾِساُكف َهَدرٌ مـ قال »طؾك حديث: 

 .ضعقػ

حدثـا طؿر بـ مقسك  (:0/320/0210« )مسـده»أخرجف البزار يف 

امل: ثـا أبق هالل الراسبل محؿد بـ سؾقؿ طـ طبد اهلل بـ بريدة طـ أبقف---  السَّ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 831

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «-إٓ بريدة ملسو هيلع هللا ىلصٓ كعؾؿ رواه طـ الـبل » :مرفقًطا- وقال

يف التعبقر: ٕكف يشعر بصحة اإلسـاد إلك بريدة، ولقس  فقؿا قالف تسامح قؾت:

رواه البزار، ورجالف ثؼات، ويف بعضفؿ (: »8.123كذلؽ، وإن قال الفقثؿل )

 «-خالف

زوائد »فنن هذآ  يعـل أن الحديث ثابت طـده، وإن أقره إطظؿل يف تعؾقؼف طؾك 

(، وكلكف خػل طؾقفؿ حال 113) (1)«عرأحاديث الشِّ »وتبعف الؿعؾؼ طؾك ، «مسـد البزار

)الشامل( بالشقـ «: الزوائد»بالسقـ الؿفؿؾة، فؼد وقع يف ,طؿر بـ مقسك السامل 

، وهق تصحقػ مـ «لسان ابـ حجر»و« كامؾ ابـ طدي»الؿعجؿة، وكذلؽ وقع يف 

(، وغقره: 4.557« )إكؿال ابـ ماكقٓ»بعض الـساخ أو الطابعقـ- والتصقيب مـ 

: قال ابـ طدي ,طؿ الؽديؿل,سؾقؿان الحادي البصري وهق: طؿر بـ مقسك بـ 

 «-ضعقػ، يسرق الحديث، ويخالػ يف إساكقد(: »5.54)

ولف غقر » :ثؿ ساق لف أحاديث بعضفا مـ روايتف طـ أبل هالل هذا، ثؿ قال

ما ذكرت مـ إحاديث التل سرقفا، والتل رفعفا، والتل خالػ يف أساكقدها، 

 -«والضعػ بقِّـ يف رواياتف

ربؿا » :(! ومع أكف قال فقف8.445« )الثؼات»وأما ابـ حبان فلورده يف 

إلك الغػؾة، مشقًرا بذلؽ إلك ترجقح « الؾسان»: فؼد كسبف الحافظ يف «أخطل

  .تضعقػ ابـ طدي طؾقف

                                           

 سان طبد الؿـان-يعـل ح (1)



 
ث»يف  832

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 (1)-غفص اهلل ىّ- اىل٘يس إةصاًْ٘/اىسنتٔر

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  د تعؾقؼف طـ( 6312( )13.684« )ةالضَّ

! َطَؾْقَؽ اْلَقلِقَد،َأثِؿَ : »(6312) حديثطؾك  ـِ ]أو ثالثً  الؾَُّفؿَّ َتْق  -[«ابِل، َمرَّ

 .ضعقػ

والبزار  ،,والؾػظ لف,( 152و152 , 1.151اهلل بـ أحؿد ) أخرجف طبد

 ،(295.351و 1.253.294) وأبق يعؾك ،(1627و 2.248.1626)

ـْ َأبِل  صرق ( مـ151.119« )إمالل»يف  والؿحامؾل ـِ َحؽِقٍؿ َط ـْ ُكَعْقِؿ ْب َط

 [ َمْرَيَؿ ]الحـػل
ٍّ

ـْ َطؾِل ـِ ُطْؼبَ  ةَ َأنَّ اْمَرأَ  :ڤَط  ا َأَتت ةَ اْلَقلِقِد ْب
َّ

َيا  :َفَؼاَلْت  ملسو هيلع هللا ىلصلـَّبِل

 
ِ
  َل ُققلِل َلُف: ]إنَّ َرُسق» :إِنَّ اْلَقلِقَد َيْضِرُبَفا، َقاَل  !َرُسقَل اهلل

ِ
 «-[ َقْد َأَجاَركِلملسو هيلع هللا ىلص اهلل

: َّٓ  َقاَل َطِؾلٌّ َّٓ َضْربً  اَيِسقرً  َفَؾْؿ َتْؾَبْث إِ  !اَحتَّك َرَجَعْت َفَؼاَلْت: َما َزاَدكِل إِ

ـْ َثْقبِِف َفَدَفَعَفا ةً َفَلَخَذ ُهْدبَ 
  ُققلِل َلُف: إِنَّ َرُسقَل » :إَِلْقَفا َوَقاَل  مِ

ِ
َقْد  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

 «-َأَجاَركِل

َّٓ َضْربً  َرَجَعْت َفَؼاَلْت: َحت ك اَفَؾْؿ َتْؾَبْث إاِل  َيِسقرً  ! َفَرَفَع اَما َزاَدكِل إِ

  ]َرُسقُل 
ِ
 .-- فذكره-َيَدْيِف َوَقاَل: [ملسو هيلع هللا ىلص اهلل

                                           

 لؾؿحامؾل-« إمالل»إبراهقؿ الؼقسل، لف تعؾقؼ طؾك كتاب  (1)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 833

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 ٕبل يعؾك- وزاد الؿحامؾل يف أولة لؾبزار، والثالثة إولك والثاكقة والزياد

 ،«فؼال: اذهبل فاصربي» :,«يضرهبا» بعد ققلفا:,وكصفا ة غريبة الحديث زياد

أتتف فؼالت: إكف  ثؿ ،«اذهبل فاصربي» :ثؿ أتتف فؼالت: إكف يضربـل، فؼال لفا

 «-اذهبل هبا إلقف، الؾفؿ طؾقؽ القلقد» :مـ ثقبف ثؿ قالة فلخذ هدب ،يضربـل

 مؼابؾة ومـ الظاهر أكف قد زاد تؾؽ الزياد هذا كص الحديث طـده بتؿامف،

 إياها، فؾؿ تطؿئـ الـػس لفذهشؽقاها مـ ضربف،  وتؽرار ،ةاختصاره ذكر اإلجار

حدثـا  :وٓ أدري مؿـ القهؿ، فنن إسـاده هؽذا ،ةالجؿاطة لؿخالػتفا لرواية الزياد

 .-- بف- بـ دواد طـ كعقؿ بـ حؽقؿاهلل طبد ابـ أخزم قال: حدثـا زيد

 .مـ رجال البخارية ثؼ :-الخريبل وهق-وطبد اهلل بـ داود 

 ، لؽـ قد تابعف إبراهقؿابخاري أيًض مـ رجال ال حافظة ثؼ وزيد بـ أخزم:

والتقؿل  ،ة-- بف كحقه، لؽـف لؿ يذكر الزياد- بـ داوداهلل طبد بـ محؿد التقؿل: ثـا

 .واهلل أطؾؿ -ةثؼ

« األمالل»طؾك  الدكتقر الؼقسل الؿعؾؼ وخػل هذا الػرق يف الؿتـ طؾك

 ولقـ، فلوهؿ أكفاألة ؾؿحامؾل، فؾؿ يـتبف لزيادتف هذه، فعزا حديثف لؾحػاظ الثالثل

 هذكرو» :وأكد ذلؽ بؼقلف ،«الصبر»ة جؿؾة طـدهؿ كؿا هق طـد الؿحامؾل بزياد

 «!قال: ورجالف ثؼات(، و4.332« )الؿجؿع»يف الفقثؿل 

مريؿ الراوي طـ طؾل هق الثؼػل الؿدائـل،  ثؿ إن الدكتقر ذهب إلك أن أبا

 ؼف الـسائل والذهبلوث :,ققس :وهق,أكف الحـػل  البزارة صرح يف روايو» :وقال



 
ث»يف  834

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 «-إذ قال: إكف مجفقل« التؼريب»يف  ووهؿ الحافظ ،«الؽاشػ»يف 

 :التحؼقؼ، وذلؽ ألمريـة يف الـؼؾ وقؾة العجؾ وهذا وهؿ طجقب! وإكؿا أتل مـ

أن الحافظ بعد أن حؽك الخالف يف اسؿ أبل مريؿ الثؼػل الؿدائـل  :األول

 إن أبا مريؿ الحـػل يسؿك :ققلف قؾت: الذي يظفر لل أن الـسائل وهؿ يف» :قال

 ،ةهق أبق مريؿ الثؼػل صاحب الرتجؿ ا-- والصقاب: أن الذي يسؿك ققًس -اققًس 

واسؿف: إياس، كؿا ,أما أبق مريؿ الحـػل و» :قال «-كؿا قال أبق حاتؿ وابـ حبان

فؾؿ يذكره  ,«الثؼات»يف ماكقٓ، وابـ حبان  وابـ قال ابـ الؿديـل وأبق أحؿد

 اسؿف- ٕكف لؿ يذكر إٓ مـ طرفالـسائل، 

طؾل  ففذا ثالث ٓ تعؾؼ لف هبؿا، إٓ لؽقكف يروي طـ وأما أبق مريؿ الؽقيف:

 «-أبق مريؿ الثؼػل طـ طؿار مجفقل ، وقال الدارقطـل:اأيًض 

 أبل مريؿ الثؼػل، وأبل مريؿ الحـػل، وأفاد أن ق الحافظ بقـفؼد فرَّ  قؾت:

 وأن الـسائل أخطل يف ،(اخر يسؿك )إياًس (--- وأاإول هق الؿسؿك )ققًس 

 !طؾك الدكتقر الؼقسل كؿا اختؾط طؾك الـسائل فاختؾط األمر! اتسؿقتف ققًس 

طؾك ذلؽ أكف يف ققلف الؿتؼدم طزا إلك الحافظ أكف جفؾ أبا مريؿ  زد

أبق مريؿ الثؼػل، » :فؼال ،«التؼريب»كتابف خالف القاقع يف  الحـػل، وهذا

 .ي د س -ةل، مجفقل مـ الثاكقاسؿف:ققس الؿدائـ

 ،ةإياس بـ ُصبقح، مؼبقل، ومـ الثاكق أبق مريؿ الحـػل الؼاضل، اسؿف:

 «-ووهؿ مـ خؾطف بإول
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 :سب إلقف أكف قال يف أبل مريؿ الحـػلكفؼد َوِهَؿ الؼقسل طؾك الحافظ حقـ 

 والؿجفقل طـده إكؿا هق الثؼػل!! ،«مؼبقل: »إكؿا قال فقف وهق «-مجفقل»

 اأكف لؿ يػرق بقـ الحـػل والثؼػل، خالفً  طـد الدكتقر:ة الؿشؽؾ وأصؾ

 .وهؿ طؾقف لؾحافظ، ولذلؽ

أبق مريؿ » «:الؽاشػ»يف  وطدم التػريؼ هق الذي يترشح مـ ققل الذهبل

يعؾك( ابـا  :الؿؾؽ وُكعقؿ )إصؾ وطـف طبد طؾل وأبل الدرداء، الثؼػل: طـ

 -«ةولل قضاء البصر ،ةحؽقؿ، ثؼ

 

* * *
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 /ثاىؼ٘ذ اىفاطو اىفالٌ

 (1)جاظً اىفٓ٘س اىسورسي

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (726.ص13ج) «ةالضَّ

صقٍف  ةالـَّػِر طؾك َجَؿٍؾ َأْوَرَق طؾقف ُجبَّ  رأيُت َربِّل بِِؿـك طـد: »(6335) حديث

 -«أماَم الـاسِ 

 .مقضقع

طؾل  مـ صريؼ أبل (9.135)« تاريخ دمشؼ»يف  أخرجف ابـ طساكر

أبق  كا :)بلصرابؾس(بـ بـ أبل السـديان إهقازي: كا أحؿد بـ طؾل بـ الحسـ

بـ  اهلل كا طبد :(ة)طرفبـ اهلل بـ الحسـ بـ غالب بـ الفقثؿ الؼاضل محؿد طبد

لؼقط  طـ وكقع طـ أبل رزيـة حؿاد بـ سؾؿ بـ خالد: كاة محؿد البغقي: كا هدب

 اكتبف أبق بؽر الخطقب الحافظ طـ إهقازي متعجبً » :- وقالا-- مرفقطً -بـ طامر

طـ  البغقية مقضقع ٓ أصؾ لف، وقد وقعت لـا كسخ وهق حديث مـ كؽارتف،

الحديث فقفا- وأبق محؿد هذا وابـ أبل السـديان غقر  بعؾق ولقس هذاة هدب

 «-متفؿ: وإهقازي ،ةمعرويف العدال

                                           

أبق سؾقؿان جاسؿ بـ سؾقؿان بـ حؿد الػفقد الدوسري، الؿعؾؼ طؾك رسالة الحافظ ابـ  (1)

 «-شرح حديث اختصام الؿأل إطؾك اختقار إَْولك يف»رجب: 
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 قد قالو ،«تاريخ بغداد» يف ٓ أدري أيـ رواه الخطقب، ولقس هق :قؾت

ة وقد روى أبق بؽر الخطقب بؼؾ» «:الؿقزان» هقازي مـإة الذهبل يف ترجؿ

 «-..-إهقازي ورع طـ

 ما تؼدم مـ اهتامف بف إهقازي، فساقف بتؿامف، وذكر طـ ابـ طساكر قؾت:

 :-- بف، وقال طؼبف-( بسـده طـف18.16« )السقر» وقد رواه الذهبل يف ترجؿتف مـ

إهقازي  ٓ يستبعدن جاهؾ كذب «:كذب الؿػرتي تبققـ»يف  قال ابـ طساكرو»

مـ  فؼد كان مـ أكذب الـاس فقؿا يدطل فقؿا أورده مـ تؾؽ الحؽايات،

 «-الروايات يف الؼراءات

 الصقاب، وهق ،سدُ ويؼال: ُح  ابـ ُطدس، وهق:-قؾت لؽـ فققف وكقع 

لؿ يرو طـف غقر يعؾك بـ مجفقل  ,وهق ،(1.251)« الظالل»يف  كؿا حؼؼتف

« السقر»و «التاريخ» مـ ووكقعة وقد سؼط هذا مـ بقـ حؿاد بـ سؾؿ ططاء،

 .مـ قبؾ إهقازي- واهلل أطؾؿ ، فؾعؾفاأيًض 

ـِ َطبَّاٍس مرفقطً ا َطـة طؽرم طـة طـ قتادة وأما حديث حؿاد بـ سؾؿ  اْب

 «-خضراءة أمرد طؾقف حؾ ارأيت ربل جعدً » :بؾػظ

ة ، ولعؾ العؾ,(15.113« )السقر»يف كؿا قال الذهبل ,ففق خرب مـؽر 

مـ حديث الرؤيا  امختصرً  هذا إن لؿ يؽـ الحديث ،ةقتادة يف طـعـ تؽؿـ

وهق مخرج  ،(189 , 1.188)« الظالل»يف  كؿا كـت ذهبت إلقف, الصحقح

مـ حديث معاذ، وقد  وقد صححف البخاري والرتمذي ،,(388) هـاك برقؿ
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ـِ ا َطـة مـ صريؼ أبل قالب (1.368) أخرجف أحؿد أتاين ربل » :َطبَّاٍس بؾػظ ْب

 ذكر ف« ---فؼال:، ,أحسبف يعـل: يف الـقم,ة يف أحسـ صقرة الؾقؾ

ة لؽـ أبق قالب الؿأل إطؾك- ورجالف ثؼات رجال الشقخقـ، الحديث يف اختصام

 بقـف وبقـ ابـ ( بذكر خالد بـ الؾجالج3232الرتمذي ) فقف تدلقس، لؽـ وصؾف

ـ إسـاده الرتمذي بؼقلف  «-حسـ غريب مـ هذا القجف» :طباس، وحسَّ

 إن» :ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال رسقل قال:ة طـ جابر بـ سؿر :مـفا ،ةولف شقاهد كثقر

 .الحديث« ..-فسللـل فقؿا يختصؿ الؿأل إطؾك ،ةاهلل تجؾك لل يف أحسـ صقر

كؿا -( بسـد حسـ 1/023/362) «ةالسـ»يف  أخرجف ابـ أبل طاصؿ

الشقاهد األخ الػاضؾ ة ، وقد استقطب الؽالم طؾك بؼق-«الظالل»يف  بقـتف كـت

اختقار األولك : »الحافظ ابـ رجبة الػفقد الدوسري يف تعؾقؼف طؾك رسال جاسؿ

 فؼد جؿع فقف صرقف طـ اثـل ،(36 - 33« )شرح حديث اختصام الؿأل األطؾك يف

 ولقس ،ةالحديثقة د العؾؿقمع بقان ما لفا وما طؾقفا حسب الؼقاط ،اطشر صحابقًّ 

 ( بعض03 - 1/13فنكف ساق فقف ) ،«ةالعؾؾ الؿتـاهق»يف  كؿا فعؾ ابـ الجقزي

 هذه الطرق دون تؿققز بقـ صحقحفا وضعقػفا، بؾ أوهؿ الؼراء بضعػ جؿقعفا

 «!قد روي مـ أوجف كؾفا ضعاف» :بـؼؾفا طـ البقفؼل أكف قال

ة أحسـ صريؼ فقف روايو» (:322)ص« األسؿاء»يف  وتؿام كالم البقفؼل

 «-مقسك بـ خؾػة اهلل، ثؿ رواي جفضؿ بـ طبد

وسـده  جفضؿ هل التل صححفا البخاري والرتمذي،ة ورواي قؾت:
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ة ٕن مـ حػظ حج :متصؾ، ومـ اضطرب يف إسـاده، فال يمثر يف صحتف صحقح

 -ةمؼبقلة الثؼة مـ لؿ يحػظ، وزياد طؾك

ـ حديث أسؿاء بؾػظ آخر مثؾ وٕبل طؾل إهقازي إسـاد آخر م ،هذا

 , 1.124« )الؿقضقطات»يف  أو أشد، أورده ابـ الجقزية الـؽار هذا يف

هذا حديث ٓ يشؽ أحد يف أكف مقضقع محال، وٓ يحتاج » :وقال فقف ،(125

، والرسقل مـزه أن ايف رجالف، إذ لق رواه الثؼات، كان مردودً  الـظر ٓستحالتف

ما يستحقؾ طؾقف، وأكثر رجالف مجاهقؾ، وفقفؿ ضعػاء-   ََوَجؾَّ  َطزّ  يحؽل طـ اهلل

 «-ملسو هيلع هللا ىلص اهلل حديث الجؿؾ باصؾ مقضقع طؾك رسقل: وقال ابـ مـده

ما يشبف « مقضقطاتف»يف  ٓبـ الجقزي أن يقرد ولذلؽ كـت أود قؾت:

أحاديث اختصام الؿأل إطؾك ويضعػفا، « طؾؾف»يف  يف القضع، وأن ٓ يقرد هذا

 ،(4.43، وأقره ابـ كثقر ),البخاري والرتمذي ؼدم طـكؿا ت,صحقح  وبعضفا

 -«ةالؿختار»يف  الؿؼدسل والضقاء ,أيًضا, ةأبق زرط وصححف

 ,طػا اهلل طـف,الضالقـ إيراد ابـ الجقزي ة استغؾ بعض الؿبتدط وقد

فاكصاع الؿشار إلقف لؿا أوهؿف مـ  ،«شبف التشبقف»كتابف يف  آختصام أحاديث

 امـفؿ الرتمذي مصححً ,بعد ]أن[ طزاه لجؿع مـ الحػاظ  فؼال تضعقػف إياه،

سقر »يف  ذكره الذهبلو(: »148)صالتخريج بؼقلف  طؾك ، فعؼب,كؿا تؼدم

بتؿامف يف تللقػ البقفؼل، وهق  وهق: قال(، و114 , 15.113« )أطالم الـبالء

 «-...الديـ يفة خرب مـؽر، كسلل اهلل السالم
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، $ء خطقر طؾك الحافظ الذهبل تضؾقؾ طجقب لؾؼراء، وافرتا وهذا

، وقد كؼؾت هـاك الحديث« ---أمرد ارأيت ربل جعدً : »طـك بؼقلف فنكؿا

هذا الؿضؾؾ أكف حذف تؿام كالم الذهبل ة إياه، ومـ خباث استـؽاره( 725)ص

فال هق طؾك شرط البخاري وٓ مسؾؿ، ورواتف وإن كاكقا غقر » :وهق ققلف

 «----فؿا متفؿقـ،

ِعقَػة»الشقخ إلباين يف  ذكره :وأيًضا*  طـد تعؾقؼف  (463.ص14)ج« الضَّ

ـَ إَْجِر، َفنِْن َلْؿ ُيْدِرْكُف »طؾك حديث: 
ـْ َصَؾَب اْلِعْؾَؿ َفَلْدَرَكُف َكاَن َلُف كِْػالِن مِ َم

ـَ إَْجرِ 
 «-َكاَن َلُف كِْػٌؾ مِ

ا  .ضعقػ جدًّ

 1.27« )دهفقائ»(، وتؿام يف 97 , 1.96« )ســف»أخرجف الدارمل يف 

(، والؼضاطل يف 22.68.165« )معجؿف»مـ ترتقبف(، والطرباين يف  - 1.65

(، وابـ 1.45« )جامعف»الرب يف  (، وابـ طبد1.292.481« )مسـد الشفاب»

مـ صرق  ,مـ صريؼ تؿام وغقره، أخرجقه,( 1.272 8« )تاريخف»طساكر يف 

سؿعت وائؾة بـ إسؼع طـ يزيد بـ ربقعة الصـعاين: حدثـا ربقعة بـ يزيد قال: 

أحاديث » :الرب إلك تضعقػف بؼقلف يؼقل:--- فذكره مرفقًطا- وأشار ابـ طبد

الػضائؾ تسامح العؾؿاء قديًؿا يف روايتفا طـ كؾ، ولؿ يـتؼدوا فقفا كاكتؼادهؿ يف 

 «-أحاديث إحؽام

وذلؽ يؽقن إما بسققفؿ ٕساكقدها، أو ببقان حالفا طـد تجريدها  قؾت:



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 841

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 -,كؿا هق مؼرر يف محؾف,دها مـ أساكق

ا: آفتف )يزيد بـ ربقعة الصـعاين( الدمشؼل  وهذا إسـاد ضعقػ جدًّ

(: 4.332.2« )تاريخف»الرحبل: فنكف متػؼ طؾك تضعقػف، وقال البخاري يف 

وشذ ابـ طدي: فؼال يف «- مرتوك» :وقال الـسائل وغقره«- حديثف مـاكقر»

 :مع أكف روى طـ أبل مسفر أكف قال«- فأرجق أكف ٓ بلس ب(: »7.259« )الؽامؾ»

 «-كان قديًؿا غقر متفؿ: ولؽـل أخشك طؾقف سقء الحػظ والقهؿ»

إشارة ققية إلك أكف تغقر فقؿا بعد، وهذا ما صرح « قديًؿا»ويف ققلف  قؾت:

كان شقًخا صدوًقا، إٓ أكف اختؾط (: »3.154« )الضعػاء»بف ابـ حبان: فؼال يف 

 «-ي أشقاء مؼؾقبة، ٓ يجقز آحتجاج بف إذا اكػرديف آخر طؿره، فؽان يرو

( بتصديره 1.54.7« )الرتغقب»ومؿا تؼدم تعؾؿ تساهؾ الؿـذري يف 

، ورواتف «الؽبقر»رواه الطرباين يف » :الحديث بـ)طـ( الؿشعر بؼقتف، وققلف طؼبف

 «!ثؼات، وفقفؿ كالم

زيد هذا، وهؿ ضاهر: ٕن رجالف كؾفؿ ثؼات غقر ي« فقفؿ» طؾك أن ققلف:

 «!، ورجالف مقثؼقن«الؽبقر»رواه الطرباين يف (: »1.123وكحقه ققل الفقثؿل )

فؽلكف قؾد الؿـذري: فؼد جؿعا بقـ تشدد وتساهؾ، والصقاب أن يؼقٓ: 

 «!ورواتف ثؼات، ويف أحدهؿ كالم»

 كؿا سرتى- ,أيًضا,ومـ الغريب أن البقصقري قد قؾد الؿـذري 

زيد(، فزاد يف الؿتـ، وأسؼط مـ السـد، وقد رواه بعض الضعػاء طـ )ي
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: ,(1.11.1)ج « الؿطالب العالقة»كؿا يف ,« مسـده الؽبقر»فؼال أبق يعؾك يف 

حدثـا الفذيؾ بـ إبراهقؿ: ثـا مجاشع بـ يقسػ: حدثـل يزيد بـ ربقعة 

 .الدمشؼل طـ وائؾة بـ إسؼع بف

فػسره فؼال: مـ »فلسؼط مـ السـد )ربقعة بـ يزيد(، وزاد يف الؿتـ فؼال: 

صؾب طؾًؿا فلدركف: أططاه اهلل أجر ما طؾؿ، وأجر ما طؿؾ، ومـ صؾب طؾًؿا فؾؿ 

 «-يدركف: أططاه اهلل أجر ما طؾؿ، وسؼط أجر ما لؿ يعؿؾ

(، وابـ 3.38« )الضعػاء»ومـ صريؼ أبل يعؾك أخرجف ابـ حبان يف 

ؾب إسامل يؼ» :طساكر أيًضا، أورده ابـ حبان يف ترجؿة )مجاشع( هذا وقال

يف إخبار، ويرفع الؿقققف مـ أثار، ٓ يحؾ كتابة حديثف إٓ طؾك سبقؾ 

أقؾب اسؿف: إكؿا هق )ربقعة بـ يزيد(--- »---  :وقال طؼب الحديث«- آطتبار

 «-ورفعف- وهق ققل واثؾة

 :)ربقعة( هذا تابعل، وما أضـ مجاشًعا أدركف: فالصقاب أن يؼال قؾت:

بقـ يدي ,، وإلك ذلؽ أشار الحافظ ابـ طساكر بؼقلف ,اكؿا أسؾػـ,)أسؼطف( 

ورواه مجاشع بـ يقسػ إسدي طـ : »,الحديث، وطؼب الحديث الؿتؼدم

 «-يزيد بـ ربقعة طـ واثؾة، وقصر بف

ثؿ إن )الفذيؾ بـ إبراهقؿ( الراوي طـف، لؿ يقثؼف غقر ابـ حبان، وقال يف 

 «- حديثف إذا روى طـ الثؼاتحدثـا طـف أبق يعؾك، يعترب(: »9.245« )ثؼاتف»

 .ولؿ يزد« الؾسان»وكؼؾف طـف يف 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 843

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

رواه أبق يعؾك، » (:02/0)ق « إتحاف السادة الؿفرة»وقال البقصقري يف 

، «الؽبقر»ويف سـده يزيد بـ ربقعة الدمشؼل، وهق ضعقػ، ورواه الطرباين يف 

 «-ورجالف ثؼات وفقفؿ كالم

« الؿطالب العالقة»ف طؾك كذا قال! وقؾده الشقخ إطظؿل يف تعؾقؼ

وهق مـ أطجب ما رأيت مـ التتابع طؾك التؼؾقد: فؼد  (!3.121الؿطبقطة )

طرفت مؿا سبؼ أن هذا كالم الؿـذري وِهؿ فقف وهؿقـ، قؾده طؾقفؿا الفقثؿل، 

« الرتغقب»ثؿ البقصقري، ثؿ إطظؿل، وأخقًرا الؿعؾؼقن الثالثة طؾك 

، فقا «ام بترتقب وتخريج فقائد تؿامالروض البس»والؿعؾؼ طؾك (، 1.123)

 !حسرتاه طؾك ذهاب العؾؿ! وفشق التؼؾقد

ولفذا إخقر وهؿ آخر: وهق أكف حشر رواية أبل يعؾك مع رواية الدارمل 

وغقره الؿقصقلة، وكذلؽ فعؾ مـ قبؾف أخقكا حؿدي السؾػل يف تعؾقؼف طؾك 

لخطل الفقثؿل « الؽبقر الؿعجؿ»: كؿا أكف لؿ يـتبف يف تعؾقؼف طؾك «مسـد الشفاب»

الؿتؼدم يف تقثقؼ رجالف: فؼد كؼؾف وأقره، وٓ لخطل آخر وقع يف إسـاد 

: وهق أكف وقع فقف سؼط ووهؿ مـ صريؼ يحقك بـ صالح القحاضل «الؿعجؿ»

وغقره قآ: ثـا ربقعة بـ يزيد الرحبل طـ واثؾة---: فلسؼط مـ اإلسـاد )يزيد بـ 

قف كسبتف )الرحبل( بشقخف الثؼة: فؼال: )ربقعة ، وألصؼ ف,طؾة الحديث,ربقعة( 

مـ « مسـد الشفاب»بـ يزيد الرحبل(، وٓ يعرف هبذه الـسبة-- والصقاب ما يف 

: حدثـل ربقعة بـ ,مـ أهؾ دمشؼ,صريؼ يحقك الؿذكقر: ثـا يزيد بـ ربقعة 
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ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
: لؽـ لقس فقفا كسبة ,كؿا تؼدم,يزيد طـ واثؾة--- وهل رواية الجؿاطة 

 !فاقتضك التـبقف )الرحبل(:

كالتل كاكت « الؿعجؿ»ولعؾ السؼط الؿذكقر والقهؿ الؿزبقر يف كسخة 

ولقست ,طـد الؿـذري: فؾؿ يـتبف لؾسؼط، وٓ لقصػ ربقعة بـ يزيد بـ)الرحبل( 

: فقثؼف، وإن كان كذلؽ: فقؽقن هـاك وهؿ آخر، وهق أكف لؿ يـتبف لالكؼطاع -لف

( لؿ 222القحاضل الؿتقىف سـة )الحاصؾ مـ السؼط: ٕن يحقك بـ صالح 

 ,طؾك إكثر,يدرك بداهة ربقعة بـ يزيد الدمشؼل: ٕكف تقيف سـة )ثالث 

 وطشريـ ومئة(!

الروض »الشقخ جاسؿ بـ سؾقؿان الػفقد الدوسري هق مملػ كتاب 

 «-البسام بترتقب وتخريج فقائد تؿام

 

* * *
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-ىّغفص اهلل - اهلل ـيل رطا ـيل ـتس

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (836.ص13ج) «ةالضَّ

ـْ َقَتَؾ ُمَعاَهدً : »(6376) طؾك حديث  ، َوإِنَّ ةِ اْلَجـَّ  ةَ َيَرْح َرائِحَ  يف َطْفِده، َلؿْ  اَم

ـْ   -«َطامٍ  ةِ خؿِسؿائ ةِ َمِسقرَ  ِريَحَفا لُققَجُد مِ

 -ةمـؽر هبذه الؿسقر

صريؼ  ( مـ1.44والحاكؿ ) ،لؿقارد(ا, 1535أخرجف ابـ حبان )

 «-صحقح طؾك شرط مسؾؿ» ال الحاكؿ:وق -امرفقطً  ،ةالحسـ طـ أبل بؽر

 ووافؼف الذهبل!

                                           

هـ، حصؾ طؾك 1381الؿديـة الـبقية طام  مـ مقالقد، طؾل رضا بـ طبد اهلل بـ طؾل رضا (1)

البؽالريقس يف الػقزياء بتؼدير مؿتاز مـ جامعة الؿؾؽ طبد العزيز، ثؿ الؿاجستقر يف صرق 

التدريس مـ الجامعة كػسفا- يعؿؾ مدرًسا يف وزارة الؿعارف بالؿديـة الـبقية- مـ 

عقؿ إصبفاين، لؾحافظ أبل ك« صػة الجـة«- »ڤمسـد طؾل بـ أبل صالب »تحؼقؼاتف: 

الرد طؾك الؼائؾقـ بقحدة »ٓبـ حزم الظاهري، « الؿجؾك يف تحقؼ أحاديث الؿحؾك»

تسػقف الغبل بتربئة ابـ »، «سقػ اهلل طؾك مـ كذب طؾك أولقاء اهلل»لعؾل الؼاري، « القجقد

إلبراهقؿ « كعؿة الذريعة يف كصرة الشريعة»لؾعالمة إبراهقؿ الحؾبل الحـػل، « طربل

 -الحؾبل
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َ
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َّ
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َ
ِعي
ْ
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أن  ٓلق ,أيًضا, كان يؽقن كذلؽ، بؾ وطؾك شرط البخاري وأققل:

 «:الؿقزان»يف  كان يدلس، قال الذهبل كػسف ,البصري، مع فضؾف وهق:,الحسـ 

 «-بال كزاعة ففق ثؼ :وغقره، فنذا قال: حدثـاة ل هريرلؽـف يدلس طـ أبة ثؼ»

 -حدثـا :وأكت ترى أكف لؿ يؼؾ هـا

 ًٓ  -هذا أو

 ---» بؾػظ:ة أن غقر واحد مـ الثؼات رواه طـ الحسـ طـ أبل بؽر :اوثاكقً 

وطـف أحؿد  ،(15.462.19712الرزاق ) أخرجف طبد «-طامة مائة مسقر

( 15.151.2522) «ةشرح السـ»يف  والبغقي ،(8.133) والبقفؼل ،(5.46)

 ( مـ صريؼ أحؿد، وقال:2.126وكذا الحاكؿ ) الرزاق، كؾفؿ طـ طبد

 ووافؼف الذهبل! «!صحقح طؾك شرط البخاري»

 كذا قآ، وقد طرفت ما فقف-

طـ » ، وقال أحؿد طـف:,أو غقره,ة الرزاق مـ صريؼ قتاد أخرجف طبد

 طـف بؾػظ: (41 , 2.45) «ةالجـة صػ»يف  وأخرجف أبق كعقؿ «-وغقر واحدة قتاد

 «-وغقره»

 ( مـ صريؼ حؿاد بـ زيد طـ يقكس1531ويميده أن ابـ حبان أخرجف )

 «-طامة --- مائ» -- بؾػظ:-ابـ طبقد طـ الحسـ

إسـاده صحقح طؾك » ( فؼال:16/311« )اإلحسان»طؾك  وزطؿ الؿعؾؼ
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ؿتؼدم، الحاكؿ ال ( كؼؾ تصحقح11.245ويف مؽان آخر ) «!شرط البخاري

الحسـ أم تـاسك ة فال أدري أكسل طـعـ «!وهق كؿا قآ» الذهبل، وقال:ة ومقافؼ

 أم غقر ذلؽ؟!

 ولققكس بـ طبقد إسـاد آخر، يرويف طـ الحؽؿ بـ إطرج طـ إشعث بـ

 -امطؾؼً ة -- بف، دون ذكر الؿسقر-ةطـ أبل بؽرة رمؾث

 ،(5.226.8743) «الؽربى»و ،(2.242« )الصغرى»يف  أخرجف الـسائل

 ،(52و 38و 5.36وأحؿد ) ،(1.44والحاكؿ ) ،(1532) ,أيًضا, وابـ حبان

هذا » «:كرباه»يف  -- بف- وقال الـسائل-( مـ صرق طـ يقكس9.255) والبقفؼل

ة خؿسؿائة مسقر: »)يعـل: الؿتؼدم بؾػظة هق الصقاب، وحديث حؿاد بـ سؾؿ

 «-( خطل«طام

 اإلسـاد- وقد تابعف طؾقفا ةصحقحة إشعث هذه الؿطؾؼة ورواي :قؾت

، وهق االرحؿـ بـ جقشـ طـد أبل داود وغقره، وإسـاده صحقح أيًض  طبد

 -(2465« )صحقح أبل داود»يف  مخرج

 طـ رجؾ مـ أصحاب الـبلة ولفا شاهد مـ حديث الؼاسؿ بـ مخقؿر

 -(265.455« )الؿرامة غاي»يف  ، وهق مخرجملسو هيلع هللا ىلص

 ،ةمضطربة ا الحديث طـ أبل بؽرالحسـ البصري لفذة أن رواي :الؼقلة وجؿؾ

 -,كؿا هق ضاهر,ة والصحقح مـ تؾؽ القجقه: ما لؿ يذكر فقف الؿسقر
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 امرفقطً ة شاهد مـ حديث أبل هرير« طامة مائ» :بؾػظة الؿسقرة لؽـ لزياد

 -(2356) «ةالصحقح»يف  بسـد صحقح، وهق مخرج

 ؟«طامة خؿسؿائ» :ةأٓ يقجد ما يشفد لزياد :فنن ققؾ

 -ةك قد جاء ذلؽ يف بعض الروايات، ولؽـ ٓ تـفض لؾتؼقيبؾ فلققل:

طؾل  طـة ثـا حؿاد بـ سؾؿ :ةبـ خؾقػة ثـا هقذ :(5.55قال أحؿد ) :أواًل 

هذا  -- فساق لف أحاديث،-ةطـ أبل بؽرة الرحؿـ بـ أبل بؽر بـ زيد طـ طبد

 أحدها-

ضعقػ  ,وهق: ابـ جدطان,ورجالف ثؼات، غقر طؾل بـ زيد  قؾت:

 :قالة هؽذا، ومرة ذلؽ، ومع ضعػف فؼد اضطرب يف متـف، فرواه مرب معروف

 «-طامة مائة مسقر»

 -- بف--ةثـا طػان: ثـا حؿاد بـ سؾؿ :(2/21فؼال أحؿد )

 القاحد بـ غقاث: ثـا الربقع بـ بدر: ثـا هارون بـ رئاب قال طبد :اثاكقً 

ة مـ مسقرة لجـاة ُتراح رائح» بؾػظ: امرفقطً ة إسقدي طـ مجاهد طـ أبل هرير

 «-وٓ مدمـ خؿر، وٓ طاق طام، وٓ يجد ريحفا مـَّان بعؿؾف،ة خؿسؿائ

يف  وأبق كعقؿ ،هـد( , 81)ص« الؿعجؿ الصغقر»يف  أخرجف الطرباين

لؿ يروه طـ » وقال الطرباين: ،(2.42) «ةالجـة صػ»و ،(3.357) «ةالحؾق»

 «-هارون إٓ الربقع
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اوهق ضعقػ  قؾت:  وقال الحافظ «-واهٍ » «:الؽاشػ»يف  ، قال الذهبلجدًّ

 -(8.148وكذا قال الفقثؿل ) «-مرتوك» «:التؼريب»يف 

َطك ا َمـ» :االؽريؿ طـ مجاهد طـ ابـ طؿرو مرفقطً  حديث طبد :اثالثً  دَّ

ـْ َمِسقرَ ةِ اْلَجـَّ  ةَ إَِلك َغْقِر َأبِقِف، َلْؿ َيَرْح َرائِحَ 
 «-َطامٍ  ةِ َخْؿِسؿائَ  ةِ ، َوإِنَّ ِريَحَفا َلُتقَجُد مِ

 -أخرجف ابـ ماجف

وهق  ،طـدي طؾك ما هق الراجح ،ابـ أبل الؿخارق هق: وطبد الؽريؿ

الحؽؿ بـ ة مع مخالػتف لؾثؼ ،(2357) «ةالصحقح»يف  ضعقػ طؾك ما بقـتف

 «-اسبعقـ طامً ة وريحفا يقجد مـ مسقر» الذي رواه بؾػظ:ة طتقب

ة --- مسقر» بؾػظ: -أيًضا- قد صح طـ ابـ طؿروة طؾك أن حديث الترجؿ

 -(449« )الؿرامة غاي»يف  مخرج رواه البخاري وغقره، وهق «-اأربعقـ طامً 

ألػ ة لتقجد مـ مسقرة إن ريح الجـ» بؾػظ: اوأما حديث جابر مرفقطً 

اففق حديث واٍه  -الحديث« ---طام  -(5369، وقد سبؼ تخريجف برقؿ )جدًّ

ة خؿسؿائ»ة ِديِث الرتجؿفِل َح ة الؿذكقرة أن الؿسقر ويتؾخص مؿا تؼدم:

 (،بؾػظ: )السبعقـة كؿا صحت الؿسقر ،«ةمائ: »تصح، وإكؿا يصح بؾػظ ٓ« طام

 -)إربعقـ(و

حادي »يف  $واطؾؿ أكف ٓ تعارض بقـ هذه إلػاظ، كؿا قال ابـ الؼقؿ 

 أطؾؿ- واهلل والظاهر أكف يعـل أن الرقؿ إكثر يشؿؾ إقؾ- ،(1.255« )إرواح
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 يف تخريجف لؾحديث« ةالجـة صػ»طؾك  ؼد أصال الـػس الؿعؾؼل :)تـبقف(

 ال يػفؿ مـفا الؼارئ الرقؿة ( إصال30 - 0/31يف كحق صػحتقـ ) (ةبؾػظ: )الؿائ

 الثابت مـ غقر الثابت، ألكف ساق الطرق ومصادرها دون متقكفا وألػاضفا!

وال كؿا أكف لؿا ضع ػ حديث ابـ جدطان، لؿ يـتبف لؾػرق بقـ روايتقف! 

 الرزاق، وقد طزاها لؾطبراين. طبدة إحداهؿا لرواية لؿقافؼ

 طزاه الفقثؿل الحديثو» :فنن مـ غػؾتف أكف قال يف آخر تخريجف، اوأيًض * 

وفقف محؿد بـ  وقال: ،ةبؽر أبلة ( لؾطبراين مـ رواي6/013« )الؿجؿع»يف 

 رجالف ثؼات.ة الرحؿـ العالف: ولؿ أطرفف، وبؼق طبد

 ا ذكر الفقثؿل هذه الطريؼ، وفقفا هذا الؿجفقل؟! فؼدذؿاال أدري ل قؾت:

 «!مـ هذا يف الؿتابعات بنسـاد أحسـ حااًل  -كؿا تؼدم- أخرجف الطبراين

 :اطؾك أكف )ال يدري( حؼًّ  وفقف أمقر تدل فعاًل  كذا قال!

 إكؿا ذكره الفقثؿل، ألن إسـاده يختؾػ طـ إسـاد الحديث الؿتؼدم، :أواًل 

 .قف العالف هذاأن فة يؽػل فائد

 «!طامة مائ: »وذاك الذي تؼدم ،«طامة خؿسؿائة مسقر» لػظ هذا: :اثاكقً 

تؼؾقد مـف لؾفقثؿل، فنكف معروف غقر  «!هذا الؿجفقل» ققلف: :اثالثً 

 الرحؿـ محؿد بـ طبد»(: 8.98بـ حبان قال )ٓ« الثؼات»يف  فنكف مجفقل،

الحسـ  -- حدثـا طـف-طاصؿ العالف البصري، يروي طـ محؿد بـ سقاء وأبل

 «-بـ سػقان
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« التفذيب» شقخف محؿد بـ سقاء مـة يف ترجؿ وذكره الحافظ الؿزي

 «-بؽر العالف» وسؿل جده: ،(25.335)

ًٓ  لقس إسـاد الؿتؼدم :ارابعً   لؿا ساقف مـ,مـ هذا، ٕن أبا كعقؿ  أحسـ حا

ف طؼب طؾق ,ةطـ الحسـ طـ أبل بؽرة معؿر طـ قتاد الرزاق طـ صريؼ طبد

ة مـ مسقر :ةسقاء طـ سعقد طـ قتاد قال محؿد بـو(: »2.41) بؼقلف

 «-طامة خؿسؿائ

 - رضااهلل طبد الشقخ طؾل فٕبل كعقؿ إصبفاين: حؼؼ «ةالجـة صػ»كتاب 

 

* * *
  



 
ث»يف  852

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 (1)ـتس اىٓادي اىتازي اىٍغصيب/اىسنتٔر

لباين ذكره الشقخ  ِعقػَ »يف ٕا  يثطؾك حدطـد تعؾقؼف  (914.ص13ج) «ةالضَّ

ْرَداِء! إِذا َأَذاك الرباغقُث َفُخْذ َقَدًح : »(6458) اٍت:  مـ َماء، اَيا أبا الدَّ َواْقَرأ طؾقف َسبَْع َمرَّ

يَ  [12]إبراهقؿ:  ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ ْٔ ُكؿ  َفنِنْ  ،ةا ُكـْتُؿ آَمـْتُؿ باهلل َفُؽػُّقا َشرَّ

ِهؿ اآمِـً  ةَ َفنِكؽ َتبِقُت تِْؾؽ الؾَّقْؾَ  َتُرشَّ َحْقَل فَِراِشؽ، ثؿ ،وَأَذاكؿ َطـَّا  -«مـ َشرِّ

 .مـؽر

 زهر الػردوس( مـ , 3.275« )مسـد الػردوس»يف  أخرجف الديؾؿل

 اهلل: حدثـا القهاب الخقارْزمل: حدثـا طاصؿ بـ طبد اهلل بـ طبد صريؼ طبد

 .رفعف ،إسؿاطقؾ بـ حؽقؿ طـ أبل مريؿ طـ أبل الدرداء

 :وهذا إسـاد مظؾؿ :قؾت

 ضفؿ مجفقل، ولؿ عوب ،ةيف صبؼتف جؿع، بعضفؿ ثؼ أبق مريؿ: -1
                                           

ة -مغربل طبد الفادي التازي سقاسل وكاتب وممرخ (1) حاز  ،1921 سـة يقكقق 15 فاس مـ مقالقد مدـي

وحصؾ طؾك دبؾقم  ،جامعة محؿد الخامس ، ومـ1947سـة  جامعة الؼرويـق طؾك إجازة مـ

حقث كان  جامعة اإلسؽـدرية ه الدولة مـحصؾ طؾك دكتقرا 1972 الدراسات العؾقا- يف سـة

صروحة جامعة الؼرويقـ ثؿ سػقًرا  بالعراق تؼؾد طدة مـاصب، فؽان سػقًرا لؾؿغرب .مقضقع ٕا

لؾؿغرب بؾقبقا، ثؿ مديًرا لؾؿعفد الجامعل لؾبحث العؾؿل- لف كشاط كثقر يف التالقػ والؽتابة- مـ كتبف: 

ـ الؿسجد والجامعة»  م(-2515تقيف طام )«- جامع الؼرويق

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%81%D8%A7%D8%B3
https://www.marefa.org/1921
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85%D8%B3
https://www.marefa.org/1972
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82


 
َتاِِن  نؼف اىيحام 853

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 .مـ هق يتبقـ لل

إسؿاطقؾ »(: 1.165« )الجرح»يف  لعؾف الذي إسؿاطقؾ بـ حؽقؿ: -0

طؿرو بـ  -- روى طـف-بـ حؽقؿ الخزاطل: روى طـ محؿد بـ الؿـؽدر

 ومحؿد بـ أبل بؽر ,ةستر,الحصقـ العؼقؾل، وطبد الرحؿـ الزهري 

 .وٓ تعدياًل  اولؿ يذكر فقف جرًح  «-الؿؼدمل

 ،ةلؿ أطرفف، وهـاك راويان هبذا آسؿ والـسب اهلل: طاصؿ بـ طبد -3

ولؽؾ مـفؿا شقخ وراٍو  ،(7.459« )الثؼات»يف  وأخر ،«الجرح»يف  وأحدهؿا

اء كان هذا أحدهؿا طـ أخر، فال أدري هؿا واحد، أم اثـان؟ وسق طـف يختؾػ

 هق هذا؟ أو ذاك، ففؾ

يف  فؼد ذكره ابـ حبان القهاب الخقارزمل: اهلل بـ طبد وأما طبد -3

 ،«أخبار أصبفان»يف  وأورده أبق كعقؿ «-ربؿا أغرب»(: 8.367وقال )« الثؼات»

 -«ةقدم أصبفان، وحدث هبا، فِل َحِديثِف كؽار» (:2.52وقال )

 !، وفاتف تقثقؼ ابـ حبان وققلف فقفأقرهو« الؾسان»يف  وكؼؾف الحافظ طـف

 اإلسـاد ٓ يصح، فنن لؿ يؽـ مـ مـاكقر الخقارزمل التل ففذا :ةوبالجؿؾ

( 2.158« )الضعػاء»يف  ففق مؿـ فققف- وقد قال العؼقؾل أشار إلقفا أبق كعقؿ،

 «-شلء ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصح يف الرباغقث طـ الـبل و: »الحديث أيت بعده تحت

 الديؾؿل طـ أبلة ( مـ رواي4.72« )الدر» يف والحديث ذكره السققصل

طـ أبل ذر مثؾف، وطزاه  «الدطقات»يف  الؿستغػرية الدرداء، ومـ رواي



 
ث»يف  854

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
وما أضـ إسـاده إٓ  ،«الدطقات»يف  ( لؾعسؽري461) «الؿؼاصد» السخاوي يف

 .وسؽت السققصل طـفؿا كغالب طادتف، كنسـاد إول

« لطرثقث يف خبر البرغقثا» :وكذلؽ ذكرهؿا يف رسالتف التل أسؿاها

الفادي التازي، وقد ساق فقفا السققصل ما هب ودب  كشرها الدكتقر طبد التل

 كؿا هل طادتف يفدون أي تحؼقؼ فقفا  ،ةواآلثار الؿقققف ،ةاألحاديث الؿرفقط مـ

 .رسائؾف التل يجؿع مادتفا مـ هـا وهـاك

 :ومـ تؾؽ اآلثار التل ساقفا طؼب هذه الحديث

كتب إلك طؿر بـ ة أن طامؾ إفريؼق» :«التقكؾ» بـ أبل الدكقا يفما طزاه ال

وما طؾك أحدكؿ إذا أمسك  :والعؼارب، فؽتب إلقف العزيز يشؽق إلقف الفقام طبد

اهلل  بـ طبدة قال زرط -ةأي ﴾ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿وأصبح، أن يؼقل: 

 .«: ويـػع مـ الرباغقث,أحد رواتف,

 طـة الرسائؾ( مـ صريؼ بؼقة مجؿقط , 15.25« )التقكؾ»يف  أخرجف قؾت:

 .إلخ--- ةاهلل بـ كريز، قال: كتب طامؾ إفريؼق اهلل الزبقدي طـ طبد بـ طبدة زرط

 .مدلس، وقد طـعـ ,وهق: ابـ القلقد,ة وهذا إسـاد ضعقػ مجفقل، بؼق

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 855

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

  صالح اىسني اىٍِجس/اىسنتٔر

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

لباين ذكره ِعقػَ »يف  الشقخ ٕا  طؾك حديث طـد تعؾقؼف (963.ص13ج) «ةالضَّ

 -«ةِ َقْدِر الُغْقص ِجربائقَؾ طؾك ةَ خؾؼ َ اهلُل تبارك وتعالك ُجْؿُجؿَ : »(6431)

 .مقضقع

ابـ  ( مـ صريؼ القلقد1.345« )تاريخ دمشؼ»يف  أخرجف ابـ طساكر

 .امرفقطً ة محؿد طـ طائشمسؾؿ: أكا يزيد بـ السؿط طـ رجؾ طـ الؼاسؿ بـ 

 وهذا مقضقع، آفتف الرجؾ الذي لؿ يسؿ، وقد استـؽره الحافظ الذهبل، قؾت:

اهلل  وصعػف أبق طبد وثؼف أبق داود وغقره، :يزيد بـ السؿط هذا وقالة فذكره يف ترجؿ

 «-حديث مـؽر هذا» :وقال ثؿ ساق لف هذا الحديث، «-الحاكؿ

فنكف  ،ةلقزيد بف إٓ الرواية ٓ طالقوأكا أرى أن الحديث مقضقع، و قؾت:

                                           

 ،دمشؼ باحث وكاتب مـ أهؾ ،م 2515 , 1925هـ. 1431 - 1334 صالح الديـ الؿـجد (1)

- بؾغ جامعة باريس م، ثؿ حصؾ طؾك شفادة الدكتقراه مـ 1939تخرج مـ دار الؿعؾؿقـ طام 

دراسات يف »، «الؿـتؼك مـ دراسات الؿستشرققـ»طدد مملػاتف مئة وخؿسقـ كتاًبا، مـفا: 

لدمشؼققـ معجؿ الؿمرخقـ ا»، «تاريخ الخط العربل مـذ بدايتف إلك هناية العصر إمقي

 «-وآثارهؿ الؿخطقصة والؿطبقطة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3


 
ث»يف  856

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
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 مـة ، وإكؿا أف,«التؼريب»يف  كؿا قال الحافظ,أخطل الحاكؿ يف تضعقػف ة ثؼ

اهلل بـ سعد  ، وأضـ أكف )الحؽؿ بـ طبد,كؿا تؼدم,الذي لؿ يسؿ  شقخف

طـ الؼاسؿ بـ محؿد، ة مذكقر يف شققخ يزيد بـ السؿط، ويف الروا فنكف ،إيؾل(

 -«ةأحاديثف كؾفا مقضقط» :، وقال أحؿد,ؿا قال أبق حاتؿ وغقرهك -وهق كذاب

القلقد بـ مسؾؿ هق الذي  ولعؾ !فال يؾقؼ تعصقب هذا الحديث إٓ بؿثؾف

 ،ةبلكف كان يدلس تدلقس التسقي فنكف معروف ،)رجؾ(بـ دلَّس اسؿف، وكـك طـف

ؿف، فؿـ باب أولك أن يسؼط اس ،اوهق أن يسؼط شقخ شقخف مـ اإلسـاد مطؾؼً 

 .ويؽـل طـف باسؿ )رجؾ( كؿا هـا- واهلل أطؾؿ

« الؽبقر الجامع»و ،«مقزان الذهبل» مـ (ةصححت لػظ )جؿجؿ :تـبقف()

 ولؿ يفتد الدكتقر صالح الديـ الؿـجد يف .ؾسققصل، وكان األصؾ )جؿحف(ل

هذا ، و(ة( إلك الصقاب، فجعؾف برأيف )أجـح0/116« )التاريخ»طؾك  تعؾقؼف

، وألكف مخالػ ألصقل التصحقح يـ الؿذكقريـ أواًل رَ ؿصَد لؿخالػتف لؾ خطل

 .مـ طـده حرف األلػ يف أولف ، فنكف زاداثاكقً 

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 857

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

  -غفص اهلل ىّ-اىسنتٔر ظفص اىدٔايل 

 (1)«ظالٌٖاإلرجاء يف اىفهص اإلة ؽاْص»ٌؤىف نتاب 

                                           

مـ  إزد سػر بـ طبد الرحؿـ بـ أحؿد بـ صالح بـ غاكؿ آل غاكؿ الحقالل، مـ (1)

م(- مـ 1955هـ( الؿقافؼ )1375، ولد )السعقدية والتل تؼع جـقب غرب الباحة مـطؼة

، «ضاهرة اإلرجاء يف الػؽر اإلسالمل»، «ها وأثرهاالعؾؿاكقة كشلهتا وتطقر»مملػاتف: 

 «-مـفج إشاطرة يف العؼقدة»، «بقـ القطد الحؼ-- والقطد الؿػرتى الؼدس»

سؾسؾة »ر الحقالل ضؿـ لسػ« ضاهرة اإلرجاء»طـ كتاب  $وقد سئؾ الشقخ إلباين 

 :$( فؼال785)شريط رقؿ« الفدى الـقر

كان طـدي أكا رأي صدر مـل يقًما ما مـذ كحق أكثر مـ ثالثقـ سـة، حقـؿا كـت يف الجامعة »

وسئؾت يف مجؾس حافؾ طـ رأيل يف جؿاطة التبؾقغ، فؼؾت يقمئذ: صقفقة طصرية، فأن 

ة الذيـ خرجقا يف العصر الحاضر وخالػقا خطر يف بالل أن أققل بالـسبة لفمٓء الجؿاط

السؾػ وأققل هـا تجاوًبا مع كؾؿة الحافظ الذهبل: خالػقا السؾػ يف كثقر مـ مـاهجفؿ، فبدا 

لل أن أسؿقفؿ خارجقة طصرية: ٕهنؿ يف القاقع كالمفؿ يـحك مـحك الخقارج يف تؽػقر 

,أو مؽر مـفؿ، وهذا أققلف  مرتؽب الؽبائر، لؽـفؿ ولعؾ هذا ما أدري أن أققل: غػؾة مـفؿ

 ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ   مـ باب: ﴿ ,أيًضا

ما أدري ٓ يصرحقن بلن كؾ كبقرة هل مؽػرة، لؽـفؿ يدكدكقن حقل بعض  [8]الؿائدة: 

الؽبائر ويسؽتقن أو يؿرون طؾك الؽبائر إخرى، ولذلؽ فلكا ٓ أرى أن كطؾؼ الؼقل وأن 

 اهـ-« بعض الجقاكب، وهذا مـ العدل الذيـ أمركا بفكؼقل فقفؿ: إهنؿ خقارج إٓ مـ 

خطاًبا بؿـع سػر الحقالل مـ الؿحاضرات  $وقد وجف الشقخ العالمة طبد العزيز بـ باز  ,

والـدوات إذا لؿ يرتاجع طـ التجاوزات وإخطاء، كؿا يف كص الخطاب الرسؿل الؿققع مـ 
= 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3


 
ث»يف  858

َ
ِف٘ف

َّ
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َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

                                            

 طاب كالتالل:وهقئة كبار العؾؿاء: وجاء كص الخ $الشقخ ابـ باز  =

مـ طبد العزيز بـ طبد اهلل بـ باز إلك حضرة صاحب السؿق الؿؾؽل إمقر الؿؽرم كايػ بـ »

 -,وفؼف اهلل,طبد العزيز وزير الداخؾقة 

 سالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف، وبعد: 

 –21.م ص( وتاريخ 4.192فلشقر إلك كتاب سؿقكؿ الؽريؿ رقؿ )م.ب.

بعرض تجاوزات  ,حػظف اهلل,ف خادم الحرمقـ الشريػقـهـ، الؿتضؿـ تقجق22.3.1414

كؾ مـ: سػر بـ طبد الرحؿـ، وسؾؿان بـ ففد العقدة، يف بعض الؿحاضرات والدروس طؾك 

مجؾس هقئة كبار العؾؿاء يف دورتف الحادية وإربعقـ الؿـعؼدة بالطائػ، ابتداء مـ تاريخ 

فقد سؿقكؿ أن مجؾس هقئة كبار هـ، ضؿـ ما هق مدرج يف جدول أطؿالف، وأ 18.3.1414

العؾؿاء اصؾع طؾك كتاب سؿقكؿ الؿشار إلقف ومشػقطة مؾخص لؿجالس ودروس الؿذكقريـ 

وكاقش الؿقضقع « وطد كقسـجر»هـ وكسخة مـ كتاب: سػر الحقالل 1414مـ أول محرم 

مـ جؿقع جقاكبف، واصؾع كذلؽ طؾك بعض التسجقالت لفؿا، وبعد الدراسة والؿـاقشة رأى 

وغقرها مـ ,مقاجفة الؿذكقريـ بإخطاء التل طرضت طؾك الؿجؾس »لؿجؾس باإلجؿاع: ا

بقاسطة لجـة تشؽؾفا الحؽقمة ويشرتك فقفا شخصان مـ  ,إخطاء التل تؼدمفا الحؽقمة

أهؾ العؾؿ يختارهؿا معالل وزير الشئقن اإلسالمقة وإوقاف والدطقة واإلرشاد، فنن اطتذَرا 

التزما بعدم العقدة إلك شلء مـفا وأمثالفا فالحؿد هلل ويؽػل، وإن لؿ طـ تؾؽ التجاوزات و

يؿتثال ُمـعا مـ الؿحاضرات والـدوات والخطب والدروس العامة والتسجقالت حؿاية 

 اهـ-« لؾؿجتؿع مـ أخطائفؿا، هداهؿا اهلل وألفؿفؿا رشدهؿا

تابؽؿ الؿشار إلقف وقد صؾب إلل الؿجؾس إبالغ سؿقكؿ رأيف هذا، وأطقد لسؿقكؿ برفؼف ك

 ومشػقطاتف-

وأسلل اهلل أن يقفؼ خادم الحرمقـ الشريػقـ وسؿقكؿ لؿا يحبف ويرضاه، وأن يعقـ الجؿقع 

 طؾك كؾ خقر، إكف سؿقع قريب- والسالم طؾقؽؿ ورحؿة اهلل وبركاتف- 

« تاءمػتل طام الؿؾؽة العربقة السعقدية ورئقس هقئة كبار العؾؿاء وإدارة البحقث العؾؿقة واإلف

 («-455لعبد الؿالؽ رمضاين )ص« مدارك الـظر»اهـ- اكظر: 

طـ سؿاع أشرصة سػر الحقالل، ضؿـ أسئؾة  $وسئؾ الشقخ محؿد بـ صالح العثؿقـ,
= 
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 :$لبعض اإلخقة جزائريقـ طـ بعض مـ يؽػر الحؽام مـ غقر ضقابط وشروط: فلجاب  =

: ڤ طؾل بـ أبل صالب همٓء الذيـ يؽػرون: همٓء ورثة الخقارج الذيـ خرجقا طؾك»

 :والؽافر مـ كػره اهلل ورسقلف: ولؾتؽػقر شروط، مـفا

 .اإلرادة: أن كعؾؿ بلن هذا الحاكؿ خالػ الحؼ وهق يعؾؿف، وأراد الؿخالػة -

: مثؾ أن يسجد لصـؿ، وهق يدري أن السجقد لؾصـؿ شرك، وسجد غقر  - ًٓ ولؿ يؽـ متلو

 .متلول

رع يف التؽػقر: كؿا ٓ يجقز التسرع يف ققلؽ: هذا حالل الؿفؿ هذا لف شروط: وٓ يجقز التس

 .وهذا حرام

ثؿ سللقه بعد ذلؽ: وأيًضا يسؿعقن أشرصة سؾؿان بـ ففد العقدة وسػر الحقالل: هؾ 

 كـصحفؿ بعدم سؿاع ذلؽ؟

: بارك اهلل فقؽ: الخقر الذي يف أشرصتفؿ مقجقد يف غقرها: وأشرصُتفؿ طؾقفا $فلجاب 

  فؿ، ما كؾفا، وٓ أقدر أمقِّز لؽ أكا بقـ هذا وذاك-مماخذات، بعض أشرصت

 السمال: إذن تـصحـا بعدم سؿاع أشرصتفؿ؟

ٓ- أكصحؽ بلن تسؿع أشرصة الشقخ ابـ باز، أشرصة الشقخ إلباين، أشرصة العؾؿاء  الشقخ:

 .الؿعروفقـ بآطتدال وطدم الثقرة الػؽرية

رون الحؽام: ويؼقلقن بلكف  ,مثاًل ,ة السمال: يا شقخ، وإن كان الخالف يف هذه الؼضق أهنؿ يؽػِّ

يف الجزائر، ويسؿعقن أشرصة سؾؿان وسػر الحقالل: ففؾ هذا الخالف فرطل  ,مثاًل ,جفاد 

 أم هق خالف يف إصقل يا شقخ؟

اهـ- « ٓ، هذا خالف طؼدي: ٕن مـ أصقل أهؾ السـة والجؿاطة أٓ كؽػر أحًدا بذكب الشقخ:

جقالت ابـ رجب بالؿديـة، بعـقان )أسئؾة مـفجقة طرب الفاتػ( مـ شريط سؿعل طـد تس»

 «-لؾشقخ طبد الؿالؽ رمضاين« خرافة حركل»كؼاًل طـ رسالة 

مجؿقع كتب  – 265.11« )مآخذ مـفجقة طؾك الشقخ سػر الحقالل»ولؿزيد بقان اكظر: 

لعبد « سةمدارك الـظر يف السقا»ورسائؾ وفتاوى الشقخ ربقع بـ هادي الؿدخؾل(، واكظر: 

 الؿالؽ الرمضاين-
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ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (1543.ص13ج)« ةالضَّ

قال:  :[79]اإلسراء:  ﴾ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿: »(6465) ثحدي

 «-معف طؾك السريرِ  ُيْجؾُِسـل

 .باصؾ

ابـ طؿر  ( مـ صريؼ طؾل3.155.1« )مسـد الػردوس»يف  أخرجف الديؾؿل

الرزاق: حدثـا  طبد الؼزويـل: حدثـا يقسػ ـب الػضؾ الصقدكاين: حدثـا إبراهقؿ بـ

طبقد اهلل بـ طؿر طـ كافع   بـ إدريس طـاهلل محؿد بـ سعد كاتب القاقدي: حدثـا طبد

ـِ ُطَؿَر قال: قال رسقلا َطـ  .-- فذكره-:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ْب

 حافظ مـة ثؼ ,كاتب القاقدي,وهذا إسـاد غريب، محؿد بـ سعد  قؾت:

 .وكذا مـ فققف ،«التفذيب» رجال

« تاريخ بغداد»يف  اق: فؾؿ أطرفف، ويف صبؼتف ماالرز وأما إبراهقؿ بـ طبد

ث طـ إسؿاطقؾ بـ  إبراهقؿ بـ طبد»(: 135 ,6.134) الرزاق الضرير- حدَّ

)سعدويف( القاسطل- روى طـف بـ ابـ سؾقؿان الؿعروف أبل مسعقد وسعقد

 -«ةقال الدارقطـل: بغدادي ثؼ--- محؿد بـ مخؾد الدوري

 .فؿـ الؿحتؿؾ أن يؽقن هق هذا قؾت:

( بروايتف طـ 12.43وطؾل بـ طؿر الؼزويـل، فؼد ترجؿف الخطقب )

كتبـا طـف، وكان أحد الزهاد الؿذكقريـ، مـ طباد اهلل الصالحقـ، » :وقال جؿع،
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وكان وافر العؼؾ،  ،ةالؼرآن، ويروي الحديث، ٓ يخرج مـ بقتف إٓ لؾصال يؼرأ

 «-(442-- مات )-الرأي صحقح

وأضـ أكف  ،ةصقدكاين: فؾؿ أجد لف ترجؿوأما شقخف يقسػ بـ الػضؾ ال

يف  بعضفاة هذا الحديث الباصؾ الؿخالػ ٕحاديث جؿع مـ الصحابة آف

 -ةالؽربى يقم الؼقام ملسو هيلع هللا ىلصأن الؿؼام الؿحؿقد هل شػاطتف  (:4718« )البخاري»

 ،(813و 854و 789و 785و 2.784) «ةضالل الجـ» وراجع إن شئت

 -(4.197« )ـثقرالدر الؿ»و ،(2375و 2369) «ةالصحقح»و

ة السـ لقطعـقا يف أهؾ :ةوأفراخ الجفؿقة أضػ إلك ذلؽ أكف يستغؾف أطداء السـ

التام، ويرمقهؿ  مع التـزيف ،ةيف الؽتاب والسـة الثابتة الذيـ يثبتقن الصػات اإللفق

كؿثؾ الؽقثري ، ,كؿا يحاربقن التعطقؾ,بالتجسقؿ والتشبقف الذي طرفقا بؿحاربتف 

 .شرهؿ اري والسؼاف وكحقهؿا، كػك اهلل الؿسؾؿقـوأذكابف، وكالغؿ

ْؾِسَؾة» هذا، وقد كـت خرجت الحديث يف الؿجؾد الثاين مـ هذه  برقؿ« السِّ

ابـ مسعقد، وبقـت طؾتف وكؽارتف هـاك، وأكف ُروي طـ  يثمـ حد (865)

ثؿ  مققػ بعض العؾؿاء اوذكرت مستـؽرً  ،مقققًفاا وطـ غقره مجاهد مؼطقطً 

كرسقف- ويف  الؼعقد إلك اهلل طؾكة مـؽر، وآخر مقضقع، فقفؿا كسب أتبعتف بحديث

 «-ما يػضؾ مـف مؼدار أربع أصابع» :كصفاة إول مـفؿا زياد

إسـادهؿا، فراجعف، ة وذكرت تساهؾ بعضفؿ يف تقثقؼ رجالفؿا، وتؼقي

 .مفؿ فنكف
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 – 15)ص« مختصر العؾق» كتابل الؿطبقعة كؿا كـت ذكرت يف مؼدم

 .ٕثر مجاهد، مع تصريحف بلن رفعف باصؾة مققػ الذهبل بالـسباضطراب ( 17

 مـ تؾؽة أريد أن ُأبقِّـ لؾؼراء مققػ شقخ اإلسالم ابـ تقؿقة وهبذه الؿـاسب

إٓ أربع » :يف الحديث إول، فؼد ذكر أن بعض الؿحدثقـ رووها بؾػظة الزياد

 «-أصابع

 $عػ الشقخ فض ,كؿا هق ضاهر,وتؾؽ تـػقفا  ،ففذه تثبت )إربع(

الحديث بالروايتقـ ٓضطراهبؿا، مع مالحظتف أن الؿعـك الذي كؾ مـفؿا ٓ 

َفَؾْق َلْؿ »(: 16.436« )مجؿقع الػتاوى»يف  بجالل اهلل وطظؿتف، فؼال كؿا يؾقؼ

: َهِذِه َتـِْػل َما َأْثَبَتْت َهِذِه، ـِ َواَيَتْق َّٓ اْختاَِلُف الرِّ ـْ فِل اْلَحِديِث إ ؽػل يف يعـل ت] َيُؽ

ـُ َمَع َذلَِؽ اْلَجْزِم بَِلنَّ َرُسقَل  ،تضعقػف[
َٓ ُيْؿؽِ   َو

ِ
ْثَباَت، َوَأكَُّف  َأَرادَ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل اإْلِ

! َوَهَذا َمْعـًكا َيْػُضُؾ مِـ بُّ َٓ َيْسَتِقي َطَؾْقَفا الرَّ َغِريٌب َلْقَس َلُف  ْلَعْرِش َأْرَبُع َأَصابَِع 

ٍء مِـ
ْ

 َأْطَظَؿ مِـ َواَياِت، َبْؾ ُهَق َيْؼَتِضل َأْن َيُؽقَن اْلَعْرُش لرِّ ا َشاِهٌد َقطُّ فِل َشل

ـَّ ا بِّ َوَأْكَبَر، َوَهَذا َباصٌِؾ، ُمَخالٌِػ لِْؾؽَِتاِب َوالسُّ  .َولِْؾَعْؼؾِ  ةِ لرَّ

بِّ بَِتْعظِقِؿ اْلَعْرِش اْلَؿْخُؾقِق،  ةَف َطَظؿَ َأكَُّف إكََّؿا طر ,أيًضا, َوَيْؼَتِضل الرَّ

َّٓ بِاْلُؿَؼاَيَس  َعَؾ َوَقْد َج  بُّ إ ، َوُهَق َأْطَظُؿ بَِؿْخُؾقٍق  ةِ اْلَعْرَش َأْطَظَؿ مِـُْف، َفَؿا َطُظَؿ الرَّ

- َوَهَذاا مِـ بِّ ـَّ ا َمْعـًك َفاِسٌد ُمَخالٌِػ لَِؿا ُطؾَِؿ مِـ لرَّ  .َواْلَعْؼؾِ  ةِ ْلؽَِتاِب َوالسُّ

ـَ َطَظؿَ اْلُؼْرآِن فِل َذلَِؽ َأْن يُ  ةَ َفنِنَّ َصِريؼَ  ، ةَ َبقِّ بِّ ـْ ُكؾِّ َما يُ َوأكَّ  الرَّ
 ْعَؾؿُ ُف َأْطَظُؿ مِ

بَّ َأْطَظُؿ مِـَْفا ،اْلَؿْخُؾقَقاِت  ةَ ُف، َفَقْذُكُر َطَظؿَ َطَظَؿتُ  ـُ َأنَّ الرَّ  «-َوُيَبقِّ
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ثؿ استشفد الشقخ ببعض إحاديث طؾك ذلؽ، وذهب إلك أن الصقاب 

 اشافقً  االؿعـك: كؿا تؼدم بقاكف مـف بقاكً  الحديث الـػل- يعـل مـ حقثة رواي يف

 .رحمه اهلل تعالى

 ويف ذلؽ ما يميد حؽؿل طؾك الحديث بالبطالن هـا وهـاك مـ حقث

 .ركْ الؿعـك، وإن كان ذلؽ غقر ٓزم مـ حقث الؿبـك، فؾقؽـ هذا مـؽ طؾك ذُ 

 ومؿا تؼدم يتبقـ لؼرائـا دجؾ ذاك السؼاف، أو أولئؽ الذيـ يملػقن لف

 اوأمقاتً  أحقاءً ة ون باسؿف: حقـ يؽذبقن أو يؽذب طؾك أهؾ العؾؿ والسـويتسرت

 ًّٓ  فنكف لػساد ،ةشقخ اإلسالم ابـ تقؿق ٓسقؿاو ،ةوٓ ذم ٓ يرقبقن فقفؿ إ

 ؿ، وبغقر ذلؽففؿف ٓ يتقرع طـ التصريح ورمقف بلكف مجسِّ ة طؼقدتف، وجفؾف وقؾ

التل  حؼ الجؾل الـاصع، فرسائؾفمـ إباصقؾ التل تدل طؾك أكف مستؽرب معاكد لؾ

 وقؾببالبفت وآفرتاء وإكاذيب ة مشحقك ايملػقهنا ويـشروهنا لف تباطً 

 ففا هل بؾ مجؾدات، اكبقرً  اكفا لق جؿعت لؽاكت مجؾًد إالحؼائؼ؛ بحقث 

 ( يف الرد طؾك األخ الػاضؾ سػر1313)ة رسالتف التل كشرها يف هذه السـ

قـ والتضؾقؾ واالفتراء طؾك بالؿَ  -ؼارتفاطؾك صغرها وح-ة الحقالل صافح

ة وطؾك األخ الػاضؾ بصقر !الذيـ يـبزهؿ بؾؼب )الؿتؿسؾػقـ( السؾػققـ

 .أخصة شقخ اإلسالم بصقر وطؾك ،[ة]خاص

 مـ ذلؽ، وإكؿا أردت أن الرد طؾقف، فنن الققت أضقؼ وأطزُّ  لولقس غرض

وتؼؾقبف  مـ مئات افرتاءاتف وأكاذيبف اواحدً  هذا الحديث أن أقدم إلك الؼراء مثاًل ة بؿـاسب
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يـطؾؼقن مـ  لؾحؼائؼ، التل تشبف ما يػعؾف القفقد بنخقاكـا الػؾسطقـققـ الققم الذيـ

أكف ٓ يخشك اهلل،  إمر الذي يمكد لؾؼراء !(ةتربر القسقؾة )الغاي :ةقاطدهتؿ الصفققكق

 :يؼقل واهلل  وٓ يستحل مـ طباد اهلل، وإٓ لؿا تجرأ طؾك آفرتاء طؾقفؿ،

 -[155]الـحؾ:  ﴾ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃڃ﴿

 الذئبة أققال هق مـفا براء براءة طدة لؼد كسب إلك شقخ اإلسالم ابـ تقؿق

ة دواحة بقان فري بؾ هق يؼقل بخالففا!! ويفؿـا أن ،[ڽمـ دم ابـ يعؼقب ]

بعد أن كسب ( 3 – 2)صرسالتف الؿشار إلقفا ة مـ تؾؽ الػريات، فؼال يف مؼدم

 :فرياتة إلقف طد

هق جؾقسف بجـب  ملسو هيلع هللا ىلصإن الؿؼام الؿحؿقد الذي وطدكا بف كبقـا  يؼقل:و»

!! !بلربع أصابعة طـد هذه الطائػة والؿؼدر ،ةالؿتبؼقة العرش يف الؿساح اهلل طؾك

 «-مـ الرتهات وغقر ذلؽ

كتاب (، و1.265!( )« )مـفاج سـتف» :اكظر( 1») :قالة اشقويف الح

 «-(45 – 4.39)ة ققؿ الجقزي تؾؿقذه ابـل« بدائع الػقائد»

 بدجؾف، وأكف يتعؿدة وإحالتف فقؿا كسبف إلك الشقخ مؿا يزيد الؼراء قـاط

 ﴾ېئ ېئېئ ﴿الؽذب وآفرتاء طؾقف، وأكف ٓ يبالل بؼرائف إذا اكتشػقا 

ًٓ  $وهذا كص كالمف  ،[118]البؼرة:  التصقير، لقؽقن الؼراء طؾك ة بطريؼ مـؼق

 ---ذلؽ اإلفؽ الؿبقـ يؼقـ مـ

ِعقػَ »يف  ,اأيًض ,وذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (948.ص14ج) «ةالضَّ
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 «-واإليؿان يف الؼؾب ،ةاإلسالم طالكق»طؾك حديث: 

 .مـؽر

يف و ،بتحؼقؼل( , 5.6) «اإليؿان»ة يف رسالة أخرجف ابـ أبل شقب

وأحؿد  ،(352 , 5.351وطـف أبق يعؾك ) ،(11.11.15368) «الؿصـػ»

يف  والعؼقؾل ،كشػ إستار( , 1.19.25والبزار ) (،135 ,3.134)

يف  وابـ طدي ،(2.111) «الضعػاء»يف  وابـ حبان (،3.255) «الضعػاء»

طـ أكس  ةثـا قتاد :ةكؾفؿ مـ صريؼ طؾل بـ مسعد (،5.257) «الؽامؾ»

 -«ةتػرد بف طؾل بـ مسعد» :- وقال البزارامرفقطً 

 «-فقف كظر» (:295 – 3.2.294) «التاريخ»يف  قال البخاري قؾت:

كان مؿـ يخطئ » :ورواه طـف العؼقؾل، وساق حديثف هذا- وقال ابـ حبان

روايتف، ويـػرد بؿا ٓ يتابع طؾقف: فاستحؼ ترك آحتجاج بف: بؿا ٓ ة طؾك قؾ

 «-لثؼات مـ إخباريقافؼ ا

بعد  ,( 1.52) «مجؿع الزوائد»يف  ووثؼف بعضفؿ: فؼال الفقثؿل قؾت:

ورجالف رجال الصحقح: ما خال )طؾل بـ : »,ما طزاه ٕحؿد وأبل يعؾك والبزار

أبق داود الطقالسل، وأبق حاتؿ، وابـ معقـ، (، ووثؼف ابـ حبان )كذا ،(ةمسعد

 «-خرونآوضعػف 

فقف ضعػ، » «:الؽاشػ»يف  لخالف الذهبل بؼقلفوأشار إلك هذا ا قؾت:
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 «-وأما أبق حاتؿ فؼال: ٓ بلس بف

ساق لف هذا و« الؿقزان»يف  ,«الؿجؿع»يف  التل,وذكر بعض إققال 

 «-صدوق لف أوهام» «:التؼريب»يف  الحديث فقؿا أكؽر طؾقف- وقال الحافظ

يف  خرآ افؿثؾف يحتؿؾ حديثف التحسقـ، وقد كـت حسـت لف حديثً  قؾت:

 «-دم خطاء، وخقر الخطائقـ التقابقنآكؾ بـل »: ( بؾػظ2341) «ةالؿشؽا»

الؿتؼدمقـ لف ة أما هذا: فؼد حال بقـل وبقـ تحسقـف تضعقػ إئؿ

لقفؿ إواستـؽارهؿ إياه، أطـل: ابـ حبان والعؼقؾل وابـ طدي والذهبل، ويضاف 

ؼؾتف طـف يف تخريجل كؿا كـت ك,فؼد قال  :طبد الحؼ اإلشبقؾل(: )خرون: مـفؿآ

 «-حديث غقر محػقظ» :,«اإليؿان» لؽتاب

هذا الؾػظ ة وهق أكف تػرد بزياد ،مؿا تؼدم ,طـدي,خر، وهق أهؿ آوشلء 

طؾك الحديث الصحقح الذي جعؾف هق تؿام الحديث، وقد أشرت إلقف بالـؼط، 

: قال: ثؿ يشقر بقده إلك صدره )ثالث مرات( ثؿ يؼقل: ولػظف طـد أحؿد وغقره

 «-التؼقى هفـا، التؼقى هفـا»

اإلرجاء يف ة ضاهر»كتابف ققل األستاذ الػاضؾ سػر الحقالل يف  :ارابعً 

 :ره بؼقلفا طؾك هذا الحديث؛ مع أكف صد  ( تعؾقؼً 0/686) «الػؽر اإلسالمل

 :«ةالحاشق»يف  ، فنكف مع ذلؽ قالاالؿشعر بضعػ الؿروي اصطالًح  ؛«...روي»

 «....معـاه حديث جبريؾة شاء اهلل، ويدل لصح سبؼ تخريجف، وأكف حسـ إن»
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فالتحسقـ يـايف التضعقػ الؿشار إلقف! األمر الذي جعؾـل أققل:  قؾت:

االصطالح الؿشار إلقف، أو أن لعؾ الؿملػ لؿ ُيراع بالتصدير الؿذكقر 

 .هق غقر الؿملػ. واهلل أطؾؿ( لحشِّ ؿُ )ال

ة ك ال يدل بالضرورالؿعـة فلققل: صح ؛«...معـاهة ويدل لصح» :وققلف

كؿا هق -الؿبـك؛ فؽؿ مـ حديث ال أصؾ لف والؿعـك صحقح ة طؾك صح

 .-معؾقم

اة كبقرة وقد بدا لل مـ مطالعتل لؾؽتاب الؿذكقر أكف ذو فائد يف الرد  جدًّ

طؾك طؾؿاء الؽالم الذيـ يخالػقن أهؾ الحديث يف ققلفؿ: )اإليؿان يزيد 

مع غؾق ضاهر يف بعض طباراتف؛  ،ان(مـ اإليؿة ويـؼص، وأن األطؿال الصالح

حتك لقخال إلل  أكف يؿقؾ إلك مذهب الخقارج، مع أكف يرد طؾقفؿ، وغؿزين 

، مع إضفاره االحترام اوأخرى تؾقيًح  اتصريًح ة تار ؛ةباإلرجاء أكثر مـ مر

، وهق يعؾؿ أكـل أكصر -وال أققل: األتباع ،ةلبعض الغال اخالفً -والتبجقؾ 

؛ ما لؿ يدل طؾك كساًل ة بلكـل ال أكػر تارك الصال امتذرطً مذهب أهؾ الحديث، 

فقلبك  ،لف: )إن لؿ تصؾ، وإال؛ قتؾـاك( وجحقد، كالذي يؼالة أن تركف طـ طؼقد

طـ ابـ « ةحؽؿ تارك الصال» كؿا كـت كؼؾتف يف رسالتل-فقؼتؾ؛ ففذا كافر مرتد 

ل استػاضت طـ اآلثار التة وطؾك مثؾف حؿؾ ابـ تقؿق -ةالؼقؿ وشقخف ابـ تقؿق

ـَ  بدِ قـ العَ بَ  لقَس »: ملسو هيلع هللا ىلصوققلف  ،ةيف كػر تارك الصالة الصحاب  ركُ ر إال تَ ػْ الؽُ  وبق

 .(36 - 38)صة الؿذكقرة اكظر كالمفؿا يف الرسال .«ةالالص  
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رجاء.. سامحف اهلل، وهداكا اهلل وإياه ومع هذا رماكا الؿملػ الؿذكقر باإل

 .اء إلك صراط مستؼقؿلؿا اختؾػ فقف مـ الحؼ؛ إكف يفدي مـ يش

اومجال مـاقشتف واسع  ا قؾؿف طـ الصقاب، وما فقف مـ األخطاء بَ فقؿا كَ  جدًّ

ف إياها إلك ما يتػؼ مع قِّ يف تلويؾف لألحاديث والـصقص ولَ ة والتـاقضات، وبخاص

الحديث الؿتػؼ طؾك صحتف؛ إذ ة ما ذهب إلقف مع محاولتف التشؽقؽ يف صح

كؿا فعؾ بحديث الجفـؿققـ الذيـ يخرجفؿ اهلل -ـع شعر أن تلويؾف إياه غقر مؼ

 .طـ ذكر ما هق طؾقف مـفا ا. بؾ وإطراضف أحقاكً -مـ الـار بغقر طؿؾ طؿؾقه

اهذا باب واسع  أققل:  .، مؿا ال أجده اآلنامديًد  ايتطؾب التػرغ لف وقتً  جدًّ

 .واهلل الؿستعان

 

* * *
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 /اىؼ٘ذ اىٍدسث

 (1)- تفاىلرخٍّ اهلل- إرػاد اىدق األجصي

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (1563.ص13ج) «ةالضَّ

 «-قالف لعؿف العباس ،ةوالؿؿؾؽة فقؽؿ الـبق: »(6472) حديثطؾك 

 -مـؽر

يف  وابـ طدي، (2.2ق ) «يف الػتـة الســ القارد»يف  أخرجف أبق طؿر الداين

يف  وابـ الجقزي ،(8.942« )تاريخ دمشؼ»يف  واـب طساكر ،(4.262« )الؽامؾ»

شبقب: حدثـل ابـ  اهلل بـ ( كؾفؿ مـ صريؼ طبد1.289.468) «ةالعؾؾ الؿتـاهق»

العامري طـ سفقؾ طـ  الرحؿـ أبل أويس: حدثـل ابـ أبل فديؽ طـ محؿد بـ طبد

                                           

ثري، ولد يف )باكستان( طام ) (1) م(، حصؾ طؾك شفادة التخرج )العالؿقة( وسـد 1949إرشاد الحؼ ٕا

ة )كقجراكقالة( يف )ببـجاب(،  التحصقؾ مـ الجامعة اإلسالمقة التابعة لجؿعقة أهؾ الحديث بؿدـي

وغقرها، ويشغؾ حالقًا « ســ الدارقطـل»و واإلجازة العامة يف تػسقر الؼرآن الؽريؿ، والؽتب الستة

ـقػ، وخطقب جامع مبارك التابع  :مـاصب طديدة، مـفا ثرية لؾتحؼقؼ والتص مدير إلدارة العؾقم ٕا

ة  لجؿعقة أهؾ الحديث بػقصؾ آباد، وطضق مجؾس إدارة الجامعة اإلسالمقة )بسقدهل جققالل( بؿدـي

لؾؿحدث شؿس الحؼ « بلحؽام ركعتل الػجرإطالم أهؾ العصر »خقشاب- لف تحؼقؼات، مـفا: 

حاديث القاهقة»الدياكقي،  ـ الجقزي، « العؾؾ الؿتـاهقة يف ٕا ـ »ٕبل يعؾك الؿقصؾل، « الؿسـد»ٓب تبقق

ـ حجر- وغقرها-« العجب يف فضائؾ شفر رجب  لؾحافظ اب
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 فذكره-:--- قال لؾعباس ملسو هيلع هللا ىلصأن الـبل  :ةأبقف طـ أبل هرير

بـ حبَّان: ٓ يجقز آحتجاج تػرد بف ابـ شبقب، قال ا» :وقال ابـ الجقزي

 «-الرازي ُيِحؾُّ ضرب طـؼف بف، وكلكف َفْضَؾُؽ 

 :وفقؿا ادطاه مـ التػرد كظر مـ وجفقـ قؾت:

 .قد تقبع مـ أكثر مـ واحد أحدهؿا:

 :أن الؿتابع مقجقد يف إسـاده: فنكف ساقف مـ صريؼ الدارقطـل قال واآلخر:

وأبق ,قب قال: حدثـل إسؿاطقؾ اهلل بـ شب كا طبد كا الؼاضل أبق طؿر قال:

 ---طـ محؿد بـ إسؿاطقؾ ,ةابـ أبل شقب بؽر

 , 2.229.1581« )مسـده»يف  ومـ هذا الطريؼ الثاين أخرجف البزار

 :ةإستار( قال: حدثـا يحقك بـ يعؾك بـ مـصقر: ثـا أبق بؽر بـ أبل شقب كشػ

 .محؿد بـ إسؿاطقؾ بـ أبل فديؽ ثـا

ـُ أبل شقبتا ،ةففذه صريؼ أخرى ققي  .إسؿاطقَؾ بـ أبل أويسة بع فقفا اب

ـَ   اإلماُم الؿجؿُع طؾك حػظف وثؼتف إبراهقؿ ـبة تامة شبقب متابع وتابع اب

« ةدٓئؾ الـبق»يف  طـد البقفؼل ,«الؾسان»يف  كؿا قال الحافظ,الحسقـ بـ ديزيؾ 

 .-- بف-( قال: حدثـا إسؿاطقؾ بـ أبل أويس8.943ابـ طساكر )و (،6.517)

الرحؿـ العامري طـ سفقؾ،  تػرد بف محؿد بـ طبد» :قال البقفؼل طؼبفو

 «-ولقس بالؼقي
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 : فنن كاندر مـف أكف يعـل سفقاًل اويف هذا اإلطالل كظر: ٕن الؿتب قؾت:

 مـ رجال مسؾؿ، والحافظ مـ بعده طؾك آحتجاجة يعـقف، فؾقس بجقد: ٕكف ثؼ

 .بف ما لؿ يخالػ

 فؼال وبف أطؾف البزار، ،الرحؿـ العامري دويحتؿؾ أكف طـك محؿد بـ طب

وتبعف طؾك ذلؽ «- الرحؿـ: ضعقػ لؿ يرو إٓ هذا محؿد بـ طبد» :طؼبف

رواه البزار، وفقف محؿد بـ (: »193 – 5.192« )الؿجؿع»يف  الفقثؿل فؼال

 «-وهق ضعقػ ،الرحؿـ العامري طبد

هق و» :لؾبقفؼل ( بعدما طزاه6.245فؼال ) ،«ةالبداي»يف  وبف أطؾف ابـ كثقر

 «-ضعقػ

 كذا قالقا! أما أكا فؾؿ أطرفف، وسبؼـل إلك ذلؽ األخ الػاضؾ األستاذ إرشاد

طؼب ققل ابـ كثقر « ةالعؾؾ الؿتـاهق»طؾك  الحؼ األثري؛ فؼال يف تعؾقؼف

 وإن كان هق محؿد بـ ،«الؾسان»و «الؿقزان»يف  ؽـ لؿ أجد ترجؿتفل» :الؿذكقر

(، 1ج  013)ص «التفذيب»مـ رجال ة مري؛ ففق ثؼالرحؿـ ابـ ثقبان العا طبد

 .والصحقح أكف غقره. واهلل أطؾؿ

يف ولد ة حديث يف ذكر الخالف كؾ» :(100)ص« الؿـار»يف  وقال ابـ الؼقؿ

 «-العباس ففق كذب

* * *
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 ث اىؼ٘ذ اىفالٌ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- اىٍدسث رطاء اهلل اىٍتارنفٔري

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف طؾك  (1136.ص13ج) «ةالضَّ

فِل َسائِِر  فِل اْلَعَرِب، َوَواِحدٌ  ةٌ َأْجَزاٍء، تِْسعَ  ةَ ُقِسَؿ الحسُد َطَشرَ : »(6498) حديث

وِم، َوُجْزٌء فِل َسائِرِ  ةٌ َأْجَزاٍء، تِْسعَ  ةُ اْلَخْؾِؼ، َواْلؽِبُْر َطَشرَ  ِرقَ  فِل الرُّ  ةُ َطَشرَ  ةُ اْلَخْؾِؼ، َوالسَّ

فِل َفاِرَس،  ةٌ َأْجَزاٍء، تِْسعَ  ةُ َواْلبُْخُؾ َطَشرَ  فِل اْلِؼبِْط، َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ، ةٌ تِْسعَ ، َأْجَزاءٍ 

كَا ـِْد، َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ،  ةٌ تِْسعَ  ،أَْجَزاءٍ  ةُ َطَشرَ  َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ، َوالزِّ فِل السِّ

ْزُق َطَش  َأْجَزاٍء،  ةُ َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ، َواْلَػْؼُر َطَشرَ  ةِ فِل التَِّجارَ  ةٌ َأْجَزاٍء، تِْسعَ  ةَ رَ َوالرِّ

ْفقَ  ةٌ تِْسعَ  فِل الـَِّساِء َوُجْزٌء  ةٌ تِْسعَ  ،َأْجَزاءٍ  ةُ َطَشرَ  ةُ فِل اْلَحبَِش، َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ، َوالشَّ

َجاِل، َواْلِحْػظُ   ةُ فِل التُّْرِك، َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ، َواْلِحدَّ  ةٌ تِْسعَ  َأْجَزاٍء، ةُ َطَشرَ  فِل الرِّ

                                           

 بـ قؿالرح طبد الحافظ الشقخ ابـ شػقع محؿد الشقخ ابـ إدريس بـ محؿد بـ اهلل رضاء (1)

 لف الفـد، يف مباركػقر بؾدة يف م1954 الؿقافؼ هـ 1374 طام ولد هبادر، حاجل الشقخ

 «العظؿة» كتاب ،«الـجاد بؽر ٕبل «مخؾقق الؼرآن إن يؼقل: مـ طؾك الرد» مـفا: تحؼقؼات،

 طؿرو ٕبل «وأشرتاصفا والساطة وغقائؾفا الػتـ يف القاردة الســ» إصبفاين، الشقخ ٕبل

 -الدكقا أبل ٓبـ «إهقال» كتاب ،الداين

بقي الحديث مذكرة» ،«أخر بالققم اإليؿان» مملػاتف: ومـ  بعض وتصحقح بالسؾػقة التعريػ» ،«اـل

 هـ(-1424تقيف سـة ) «-وأفؽاره طؼائده سبل: ـب اهلل طبد» ،«حقلفا الخاصئة الؿػاهقؿ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 873

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 -«فِل اْلبَْربَِر، َوُجْزٌء فِل َسائِِر اْلَخْؾِؼ  ةٌ َأْجَزاٍء تِْسعَ  ةُ َطَشرَ 

 .مقضقع

ـِ 5.1636.1585) «ةالعظؿ»يف  رواه أبق الشقخ ـْ َمْرَواَن ْب ـْ  ( َط َسالٍِؿ َط

ـِ َمْعَدانَ  َخالِدِ    ،ْب
ِّ

 .-- فذكره-َفَؼاَل: ملسو هيلع هللا ىلصَرَفَع اْلَحِديَث إَِلك الـَّبِل

 وهق ,وهق: الغػاري,مقضقع: آفتف مروان بـ سالؿ  ,مع إرسالف,وهذا  قؾت:

 يفة فراجع ففرس الروا ،ةمرتوك متفؿ بالقضع، وقد تؼدمت لف أحاديث مقضقط

 -ةالؿطبقطة الؿجؾدات إربع

مرسؾ » :«ةالعظؿ»طؾك  رضاء اهلل الؿباركػقري يف تعؾقؼفوأما ققل األخ الػاضؾ 

 .ةمـ الرابع مصري مؼبقل -هق: الؿؼػع-ضعقػ؛ يف إسـاده مروان بـ سالؿ 

 طـ خالد ـبة ففق وهؿ: ٕن الؿؼػع متؼدم طؾك الغػاري، ولقس لف رواي , «(التؼريب)

 -ـ خالدفؼد ذكروا أكف روى ط ,مع تلخره طـف,فنكف  ،معدان، بخالف الغػاري

( مـ 185 , 1.184« )الؿقضقطات»يف  والحديث أورده ابـ الجقزي

بـ زيد طـ إوزاطل طـ يحقك بـ ة الدارقطـل بسـده الضعقػ طـ صؾحة رواي

بـ زيد: قال ة  يصح: تػرد بف صؾحٓ» :- وقالاكثقر طـ أكس مرفقطً  أبل

 «-حديثالـسائل: مرتوك ال وقال البخاري: مـؽر الحديث-

هق: الرقل: قال أحؿد ة قؾت: صؾح» :بؼقلف« الملل»يف  سققصلوأيده ال

فذكر حديث  «----ثان، قال أبق الشقخ وابـ الؿديـل: يضع الحديث- ولف صريؼ

  (-1.177) «ةالشريع تـزيف»يف  اقوأقره ابـ طرَّ  -ةالرتجؿ



 
ث»يف  874

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 /اىؼ٘ذ األظتاذ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- أخٍس اىؼِل٘ػٖ

ِعقػَ » يف $ذكره الشقخ إلباين  طؾك طـد تعؾقؼف  (27.ص14ج) «ةالضَّ

 -«ةصػ لل إطرابل قط فلحببت أن أراه إٓ طـرتما وُ : »(6515) حديث

 مـؽر-

 الشـؼقطل( تصحقح - 0/133« )األغاين»يف  أخرجف أبق الػرج إصبفاين

 :ةققل طـرت ملسو هيلع هللا ىلصُأكشد الـبل : قالة حدثـا ابـ طائش :ةطـ طؿر بـ شب

 ؾىىفولؼىىد أبقىىت طؾىىك الطىىقى فلض

 

 حتىىىىك أكىىىىال بىىىىف كىىىىريؿ الؿلكىىىىؾ 

 .فذكره- --:ملسو هيلع هللا ىلصفؼال  

هذا مـ شققخ أحؿد ة وهذا إسـاد ضعقػ معضؾ، فنن بف ابـ طائش قؾت:

مػاوز، واسؿف: طبقد اهلل بـ محؿد  ملسو هيلع هللا ىلصفبقـف وبقـ الـبل  ،ةوأبل داود وهذه الطبؼ

 ،(ةبـ)ابـ طائش(، وبـ)العائشل(، و)العقشلبـ الؼرشل التقؿل، يعرف بـ حػص

 ،«..-صؾع البدر طؾقـا»ة بـ طبقد اهلل، وهق راوي قصة بـت صؾحة ف ولد طائشٕك

 (-2.63ومضت )

                                           

 ٕبل الػرج إصبفاين-« إغاين»مصحح كتاب  (1)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 875

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

يف  فقف كالم كثقر، مرتجؿ ,طؾل بـ الحسقـ اسؿف:-وأبق الػرج األصبفاين 

 ولخص الؼقل فقف الذهبل ،«الؾسان»و «الؿقزان»و (،253, 16.251« )السقر»

اصالطف، فاهلل أطؾؿ- قال ة تؿؾ لسعشقعل يليت بعجائب، يح» :فؼال« الؿغـل»يف 

 «-ابـ أبل الػقارس: خؾط قبؾ مقتف

مـ َحَػَديت سللتـل  ةً ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا الحديث أن حػقد

والـصقص ة الؿطالع»كتاب طـف؟ فلكؽرتف- ثؿ سللتفا: أيـ قرأتقف؟ فؼدمت إلل 

( 55)ص ففنذا هق فق ،«لؾصػ إول الثاكقي إدبل والعؾؿل والتجاري

 ،ةالعؾؿقة ! فبادرت إلك تخريجف أداًء لألماكملسو هيلع هللا ىلصجازمقـ فقف بـسبتف إلك الـبل 

 .ما لؿ يؼؾ ملسو هيلع هللا ىلصمـ أن يـسب إلك الـبل  اوتحذيرً 

 

* * *
  



 
ث»يف  876

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

  اىزاىق أةٔ ذر صربي ـتس/اىفاطو اىؼ٘ذ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين  ثطؾك حديطـد تعؾقؼف  (14.38ج) «ةالضَّ

يحدو: صاف الخقآن ففاجا  يف سػر، وحادٍ  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كـا مع رسقل: »(6513)

ة - ساقا بخـدا-أن تصرماة قامت تريؽ خشق ،- خقال تؽـك وخقال تؽتؿا-سؼؿا

 -«ٓ يـؽر ذلؽ ملسو هيلع هللا ىلصوالـبل  -وكعبا أدرما

يف  وابـ طساكر ،(3.185« )الؽامؾ»يف  مـؽر- أخرجف ابـ طدي

,أبل زيد: حدثـل أبق حرب البـاين ة ر بـ شبَّ مـ صريؼ طؿ (6.286) «التاريخ»

يقكس بـ  : ثـا,: ثابت(«التاريخ»رجؾ مـ حؿقر مـ آل حجاج بـ باب )ويف 

-- -قال: ةبـ العجاج طـ أبقف طـ أبل الشعثاء طـ أبل هريرة حبقب طـ رؤب

هذا خطل، إن الشعر لؾعجاج، والعجاج إكؿا قال الشعر و: »فذكره- وقال أبق زيد

قال: قد قال العجاج مـ رجزه ة بدهر صقيؾ، إٓ أن أبا طبقد ملسو هيلع هللا ىلصالـبل بعد مقت 

 -«ةيف الجاهؾق

                                           

مختصر زوائد مسـد البزار طؾك الؽتب الستة »ذر صربي طبد الخالؼ الشافعل، قام بتحؼقؼ  أبق (1)

 -ٓبـ حجر، ط- ممسسة الؽتب الثؼافقة« ومسـد أحؿد



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 877

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 :وهذا إسـاد مظؾؿ مسؾسؾ بالؿجفقلقـ قؾت:

ابـف هذا، ومع ذلؽ ذكره ة ٓ يعرف إٓ برواي ،ةبالعجاج والد رؤ األول:

 -,كؿا يليت,عرف مع أن ابـف ٓ يُ  ،(5.287« )الثؼات»يف  ابـ حبان

 ا أكثر مـ أبقف، فؼد روى طـفبـ طجاج، ففق وإن كان معروفً ة رؤب الثاين:

« بـ طدياكامؾ »يف ة مـ الثؼات، لؽـ يبدو مـ ترجؿتف الؿطقلة جؿاط

( أن شفرتف إكؿا هل 292, 6.284« )تاريخ ابـ طساكر»و ،(182, 3.179)

روايتف لؾشعر، وكظؿف إياه، ولقس يف الحديث، بدلقؾ أهنؿ لؿ يذكروا لف إٓ  يف

ذا الحديث، بؾ صرح ابـ طدي بلكف لقس لف غقره، وأشار إلك ذلؽ العؼقؾل، ه

، لقس اكان شاطرً » :,كؿا يليت,فنكف قال طؼب هذا الحديث مـ صريؼ أخرى طـف 

وأما ابـ  «-حديثـ القِّ ل» «:التؼريب»يف  ولذلؽ قال الحافظ «-يخترب هباة لف رواي

 (!6.315« )الثؼات»يف  ,أيًضا, حبان فذكره

 -ةأبق حرب البـاين، لؿ أجد لف ترجؿ ثالث:ال

بـ ة طـ رؤب وقد خالػف يف إسـاده ومتـف معؿر بـ الؿثـك أبق الؿثـك فؼال:

 «-أدرما اكعبً و: »التل فقفاة هذه الؼصقدة أكشدت أبا هرير: العجاج طـ أبقف قال

صاف الخقآن ففاجا  :يعجبف كحق هذا مـ الشعر، أولفا ملسو هيلع هللا ىلصفؼال: كان الـبل 

 .اسؼؿً 

(، 3/179وابـ طدي ) ،(3.7.2111والبزار ) ،(2.65أخرجف العؼقؾل )

 .بـ العجاجة يعـل: رؤب «- يتابع طؾقفٓ: »وقال العؼقؾل ،(6.285وابـ طساكر )



 
ث»يف  878

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
هذا أرجح مـ ة ومعؿر بـ الؿثـك، صدوق أخباري، ووثؼف الذهبل، فرواي

,ة ؿر بـ شبَّ ل روايتف ط، ولذلؽ خطَّ ,كؿا ٓ يخػك,أبل حرب الؿجفقل ة رواي

 -,وهق صدوق مصـػ

 -ةأكف أدخؾ )أبا الشعثاء( بقـ العجاج وأبل هرير ه يف اإلسـاد:وخطم

الـبل ة وأما خطمه يف الؿتـ، ففق أكف زطؿ أن الحادي أكشد البقتقـ بحضر

بعد ة أبل هريرة معؿر أن اإلكشاد كان بحضرة ، وأكف لؿ يـؽر ذلؽ- وروايملسو هيلع هللا ىلص

 .طـ أبقف بفة ذلؽ ففق مـؽر طـدي، لتػرد رؤب، وهذا أقرب، ومع ملسو هيلع هللا ىلصمقت الـبل 

أكـل رأيت ابـ الجقزي قد  ولؼد كان الباطث طؾك تخريج هذا الحديث:

تؾبقس »كتابف ؿات، يف رده طؾك محؿد بـ صاهر الؿؼدسل، يف ساقف مساق الؿسؾَّ 

 ،قال ابـ صاهر: )باب الدلقؾ طؾك استؿاع الغزل(و» (:355)ص فؼال« إبؾقس

؟ فؼال أبق ا: صاف الخقآن ففاجا سؼؿً ڤة لت أبا هريرقال العجاج: سل

 «-ملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؾ هذا بقـ يدي رسقلث: كان ُيـَشد مڤة هرير

فاكظر إلك ابـ صاهر ما أطجبف! كقػ » :فرد طؾقف ابـ الجقزي بؼقلف قؾت:

 !يحتج طؾك جقاز الغـاء بنكشاد الشعر

و مـ الـاسخ، فذكره )الطرباين( مؽان )البزار( أضـف سبؼ قؾؿ مـف أ قؾت:

افنكف مـ الؿستبعد  أن يشارك الطرباين البزار يف روايتف طـ شقخ البزار، لتلخر  جدًّ

 طـ فضاًل « الؿعجؿ الصغقر»يف  الطرباينة الطرباين طـف- ولقس يف رواة صبؼ

الروض الـضقر يف »كؿا يستػاد مـ ففرسل لـ, (ةشققخف مـ اسؿف )رفقع بـ سؾؿ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 881

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

الشقخ ة ؾ طـ هذه الحؼقؼػ- وقد غ,«الصغقر ترتقب وتخريج معجؿ الطرباين

( فعؼب طؾك 3.7« )كشػ إستار»طؾك  حبقب الرحؿـ إطظؿل يف تعؾقؼف

 ،ةبـ سؾؿ عطـ رفق ,أيًضا, قؾت: رواه البزار» :ققل الفقثؿل الؿتؼدم بؼقلف

 !«!فؾقس بؿجفقل

 -ةبـاء طؾك غػؾتف الؿذكقرة فـػك طـف الجفال

الػاضؾ صبري أبق ذر « مختصر الزوائد»طؾك  وقد تـبف لذاك الخطل الؿعؾؼ

ولؽـف لؿ يـتبف طؾك خطل الشقخ األطظؿل الؿذكقر، وال طؾك ققل  ،(0/033)

طؾك  فقؾت: هق طـدي بنسـاد حسـ، إٓ أكف اختؾػ فق» :الحافظ طؼب الحديث

 «-(وطؾك )العجاج ،(ة)رؤب

 .فتـبف وأبقف!ة رؤبة فنن التحسقـ يـايف ما تؼدم تحؼقؼف مـ جفال قؾت:

 

* * *
  



 
ث»يف  880

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 اىٍٔجٔد اىؼ٘ذ ـادل أخٍس ـتس

 صريةاىسنتٔر أخٍس ٌدٍس 

 اىؼ٘ذ ـيل ٌدٍس ٌفٔض

 (1)اىغِٖ اىجٍو اىسنتٔر أخٍس ـتس

ِعقػَ »يف  ذكرهؿ الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (44.ص14ج) «ةالضَّ

ا بالغـاء، لؿ يمذن لف أن يسؿع صقت الروحاكققـ يقم فَ ـ لَ مَ : »(6516) حديث

 -«ةهؾ الجـأققؾ: وما الروحاكققن؟ قال: قراء  -ةالؼقام

 .مقضقع

صبع دار  , 442 , 3.441« )القسقط» أخرجف القاحدي يف تػسقره

 ,ةمـ ولد أبل هرير,مـ صريؼ حؿاد بـ طؿرو طـ أبل مقسك  (ةالؽتب العؾؿق

 .اطـ أبقف طـ جده مرفقطً 

، قال ,وهق: الـصقبل,آفتف )حؿاد بـ طؿرو(  ،مقضقع اوهذ قؾت:

روى طـ الثؼات مقضقطات، قالف الـؼاش، وقال » «:الؿغـل»يف  الذهبل

 «-الـسائل: مرتوك

                                           

لؾقاحدي، ط: دار الؽتب العؾؿقة، بقروت « القسقط يف تػسقر الؼرآن الؿجقد»الؿعؾؼقن طؾك  (1)

 وأربعتفؿ لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- م، 1994 ,هـ  1415لبـان، الطبعة: إولك،  ,



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 881

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

كؿا ,وهق معدود فقؿـ يضع الحديث، كؿا قال ابـ طدي وغقره  :قؾت

 -,يليت يف الحديث الذي بعده

حديث » :طؾك ققلفؿ (!)ة ولذلؽ فاقتصار الؿعؾؼقـ مـ الشققخ والدكاتر

، اتؼصقر فاحش، هذا لق كان الؿعؾؼ واحًد  ،«القسقط» طؾك يف تعؾقؼفؿ« ضعقػ

 !شقخان ودكتقران ؛ةأربع ؿفؽقػ وه

 

* * *
  



 
ث»يف  882

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)-غفص اهلل ىّ- أخٍس نب ٌريني اىتئيش

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (179.ص14ج) «ةالضَّ

معل مـ هذا الطقر- الؾفؿ! ائتـل بلحب خؾؼؽ إلقؽ، يلكؾ : »(6575) حديث

 
ٌّ

ه، وجاء طؾل ه، وجاء طؿر فردَّ  -«فلذن لف فجاء أبق بؽر فردَّ

 .مـؽر

 ،الخصائص(- 5.157.8398« )الســ الؽربى»يف  أخرجف الـسائل

( مـ صريؼ مسفر بـ 1.226.362) «ةالعؾؾ الؿتـاهق»يف  وابـ الجقزي

كان  ملسو هيلع هللا ىلصل أن الـب :الؿؾؽ طـ طقسك بـ طؿر طـ السدي طـ أكس بـ مالؽ طبد

 .-- فذكره-طـده صائر، فؼال:

وهق  ،اهلل( وهذا إسـاد ضعقػ، رجالف ثؼات، غقر )مسفر بـ طبد قؾت:

قس بالؼقي- قال البخاري: فقف ل» :قالو« الؿغـل»يف  مختؾػ فقف، أورده الذهبل

 «-حديثـ القِّ ل» «:التؼريب»يف  وقال الحافظ «-بعض الـظر

 :جقزي- لؽـ لف متابع، فؼال الرتمذيوبؼقل البخاري الؿذكقر أطؾف ابـ ال

                                           

ولك،  ,لؾـسائل، الـاشر: مؽتبة الؿعال « خصائص طؾل»الؿعؾؼ طؾك  (1)  هـ-1456الؽقيت، الطبعة: ٕا



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 883

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

حدثـا سػقان بـ وكقع: أخربكا طبقد اهلل بـ مقسك طـ طقسك بـ طؿر بف، دون ذكر 

حديث حسـ غريب، ٓ كعرفف مـ حديث السدي إٓ مـ » :أبل بؽر وطؿر، وقال

 «-هذا القجف

ُضعػ- وقال أبق » «:الؿغـل»يف  سػقان بـ وكقع: قال الذهبل قؾت:

 «-تفؿ بالؽذبكان ي :ةزرط

( بنسـاده مـ صريؼ 363لؽـف قد تقبع، فؼد رواه ابـ الجقزي ) قؾت:

 .كا محؿد بـ مخؾد: كا حاتؿ بـ الؾقث قال: كا طبقد اهلل بـ مقسك بف: الدارقطـل

وهق )السدي ,وهذا إسـاد رجالف كؾفؿ ثؼات، إٓ ما يف )السدي( مـ الخالف 

هذا ٓ و» :وبف أطؾف ابـ الجقزي فؼال ،,الرحؿـ واسؿف: إسؿاطقؾ بـ طبد ،الؽبقر(

ـ بـ مفدي ويحقك بـ معقـ يصح، ٕن إسؿاطقؾ السدي قد ضعػف طبد  «-الرحؿ

وهق: ابـ ,)طبقد اهلل بـ مقسك( بـ لعؾ إطاللف :-وباهلل أستعقـ-وأققل 

 :أولك، وذلؽ لسببقـ اثـقـ ,أبل الؿختار العبسل

 ،فػقف كالم كثقر ,ل الشقخقـومـ رجاة وإن كان ثؼ,أن )طبقد اهلل(  أحدهؿا:

غقره، وكان لف تخالقط، ومـؽرات، مع غؾق يف التشقع، قال و« التفذيب»يف  كؿا تراه

إن شاء اهلل، كثقر الحديث،  اصدوقً ة ان ثؼك(: »6.455« )الطبؼات»يف  ابـ سعد

فضعػ بذلؽ طـد  ،ةوكان يتشقع، ويروي أحاديث يف التشقع مـؽر ،ةحسـ الفقئ

 «-كثقر مـ الـاس

يعـل: أحؿد بـ ,قال أبق الحسـ الؿقؿقين: وُذكر طـده » «:التفذيب»يف و



 
ث»يف  884

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
كان صاحب تخؾقط،  :فرأيتف كالؿـؽر لف- قال ،)طبقد اهلل ابـ مقسك( ,حـبؾ

ققؾ لف: فابـ فضقؾ؟ قال:  -وحدث بلحاديث سقء، أخرج تؾؽ الباليا فحدث هبا

 -«ةديث الرديلؿ يؽـ مثؾف، كان أسرت مـف، وأما هق فلخرج تؾؽ إحا

« العؾؾ»يف  ، وذكر لف,فقؿا يشقر اإلمام,ولعؾ هذا مـفا  قؾت:

أراه دخؾ » :، وطؼب طؾقف بؼقلفاتحؼقؼ وصل اهلل( حديثً  , 1.556.1327)

 «-حديثلـ)طبقد اهلل بـ مقسك( إسـاد حديث يف إسـاد 

 .امـ هذا الؼبقؾ يف كؼدي، لؿا سلذكره قريبً ة وحديث الرتجؿ قؾت:

ة أن )طبقد اهلل( اضطرب يف إسـاد الحديث، فؿر :-السببقـ مـ-واآلخر 

قال: ثـا ة ومر، ,كؿا تؼدم,رواه طـ طقسك بـ طؿر طـ إسؿاطقؾ السدي 

 ًٓ  .إسؿاطقؾ بـ سؾؿان إزرق طـ أكس بف مطق

حدثـا أحؿد بـ طثؿان  :كشػ األستار( - 113- 3/113أخرجف البزار )

وقال  -(1.1.358وطؾؼف البخاري )ثـا طبقد اهلل بـ مقسك بف- : ابـ حؽقؿ

 «-قد روي طـ أكس مـ وجقه، وكؾ مـ رواه طـ أكس فؾقس بالؼقي» :البزار

يف ققلف الؿتؼدم أكف رواه طـ أكس مـ  اولؿ يؽـ الحاكؿ مبالغً  :قؾت

، فؼد رأيت األخ الػاضؾ أحؿد البؾقشل قد اطؾك ثالثقـ كػًس ة أصحابف زياد

 (.33- 01ص« )خصائص طؾل» طؾك أبؾغفا هذا العدد يف تعؾقؼف

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 885

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 خعني إةصاًْ٘ زْصان /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)«جاٌؿ فٓارس اىحلات»ٌؤىف  -غفص اهلل ىّ-

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (264.ص14ج) «ةالضَّ

 اُخذ، البس ما كساك اهلل ورسقلف- قالف لؾرباء لؿا ألبسف خاتؿً : »(6615) حديث

 -«مـ ذهب

 .ـؽرم

 ،(3.259، وأبق يعؾك ),والسقاق لف,( 4.294أخرجف أحؿد )

 :( مـ صريؼ محؿد بـ مالؽ قال2.355) «شرح معاين أثار»يف  والطحاوي

مـ ذهب، وكان الـاس يؼقلقن لف: لؿ تختَّؿ بالذهب،  ارأيت طؾك الرباء خاتؿً 

ـ يديف ، وبقملسو هيلع هللا ىلص اهلل ؟ فؼال الرباء: بقـا كحـ طـد رسقلملسو هيلع هللا ىلصوقد هنك طـف الـبل 

، قالة غـقؿ
َّ

فؼسؿفا حتك بؼل هذا الخاتؿ، فرفع صرفف، : يؼسؿفا، سبل وُخرثل

فـظر إلك أصحابف، ثؿ خػض، ثؿ رفع صرفف إلقفؿ، ثؿ خػض، ثؿ رفع صرفف، 

 ،[نُ ثؿ قال: أي براء! ]ادْ  ،فؼال: مـ ترون أحؼ هبذا؟(ة فـظر إلقفؿ، )ويف رواي

-- -ؼبض طؾك كرسقطل، ثؿ قال:فجئتف حتك قعدت بقـ يديف، فلخذ الخاتؿ ف

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)



 
ث»يف  886

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كقػ تلمروين أن أضع ما قال رسقل: قال: وكان الرباء يؼقل فذكره-

 !؟«البس ما كساك اهلل ورسقلف»

 ،,(187)ص «آطتبار»يف  كؿا قال الحازمل,وهذا إسـاد لقس بذاك  قؾت:

يف  : ذكره ابـ حبان,ةوهق: الجقزجاين أبق الؿغقر,وطؾتف محؿد بـ مالؽ هذا 

خادم الرباء بـ طازب- يروي طـ الرباء بـ »(: 2.259وقال: ) ،«الضعػاء»

، ٓ يجقز آحتجاج بخربه إذا اكػرد، اكثقرً  ئ-- يخط-طازب، أي: سؿع مـف

 «-لسؾقكف غقر مسؾؽ الثؼات يف إخبار

 :وأما أبق حاتؿ فروى ابـف طـف أكف قال ،«التاريخ»يف  وسؽت طـف البخاري

 «- بلس بفٓ»

 «الضعػاء»يف  لؿ يتـبف الذيـ جاؤوا مـ بعده، كابـ الجقزي، فنكف ذكرهو

 «:الؽاشػ»يف  وذكر مختصر كالم ابـ حبان، وقال الذهبل (،2.95.3173)

 «-اصدوق يخطئ كثقرً » «:التؼريب»يف  وقال الحافظ «-فقف لقـ»

 .فؽلهنؿا لخصا كالم ابـ حبان وأبل حاتؿ، وجؿعا بقـ ققلقفؿا

رواه أحؿد وأبق »(: 5.151) «الؿجؿع»يف  قثؿل، فؼالوخالػفؿا الف

يعؾك باختصار، ومحؿد بـ مالؽ مقلك الرباء، وثؼف ابـ حبان، وأبق حاتؿ، 

فصرح،  (رأيت): قؾت: قد وثؼف، وقال- ولؽـ قال ابـ حبان: لؿ يسؿع مـ الرباء

 «-رجالف ثؼاتة وبؼق



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 887

ْ
ى
َ
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 :ولل طؾقف مالحظتان ،هذا كالمف

 :ٕبل حاتؿ فقف تسامح، فنكف لؿ يقثؼف، وإكؿا قال فقف كسبتف التقثقؼ األولك:

 الرحؿـ يف أول الجزء إول - وقد فرق بقـفؿا ابـف طبد,كؿا تؼدم,«  بلس بفٓ»

 :وجدت إلػاظ يف الجرح والتعديؾ طؾك مراتب شتكو» (:37)صمـ كتابف 

 .أو متؼـ ثبت، ففق مؿـ يحتج بحديثف ،ةإكف ثؼ فنذا ققؾ لؾقاحد: -1

إكف صدوق، أو محؾف الصدق، أو ٓ بلس بف، ففق مؿـ  وإذا ققؾ لف: -0

 «-ةالثاكقة حديثف، ويـظر فقف، وهل الؿـزل يؽتب

ما طزاه ٓبـ حبان مـ الؼقل والتقثقؼ، إكؿا يعـل: أكف ذكره يف  واألخرى:

وتبعف الحافظ  ،«التفذيب»يف  وهق ما صرح بف الحافظ الؿزي ،«الثؼات»كتابف 

جامع » وال ورد لف ذكر يفالؿطبقع، « الثؼات»يف  ولؿ كره ،«هتذيبف» يف العسؼالين

 ،«تقسقر االكتػاع» ألخ حسقـ إبراهقؿ زهران، وال يف ففرسلل« ففارس الثؼات

فؾعؾف وقع لف ولغقره يف بعض  «!ترتقب الثؼات» بؾ وال يف كتاب الفقثؿل كػسف

 .الـسخ. واهلل أطؾؿ

مـ الرباء يـافقف تصريحف يف الحديث  طؾك أن جزم ابـ حبان بلكف لؿ يسؿع

 :بؼقلف« التفذيب»يف  كؿا قال الفقثؿل، ولذلؽ تعؼبف الحافظ ،«رأيت»: بؼقلف

إٓ أن يؽقن طـده غقر صادق، فؿا كان  ،كف لؿ يسؿع مـ الرباءإ :ففذا يـػل ققلف»

 ---««الثؼات»يـبغل لف أن يقرده يف كتاب 



 
ث»يف  888

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 .ورده فقف- واهلل أطؾؿوهذا آطرتاض وارد، إن كان قد أ قؾت:

، فلخرج ملسو هيلع هللا ىلصوقد صح مـ الحديث لبس الرباء خاتؿ الذهب بعد وفاتف 

(، 4.368) «الطبؼات»يف  وابـ سعد ،(8.475) «الؿصـػ»يف ة ابـ أبل شقب

: قال ,واسؿف: سعقد بـ ُيحِؿد,مـ صرق طـ أبل السػر  ,أيًضا,والطحاوي 

 .، كؿا قال الحافظوإسـاده صحقح «-مـ ذهب ارأيت طؾك الرباء خاتؿً »

طـ أبل ة ( مـ صريؼ شعب469 , 8.468)ة ثؿ أخرجف ابـ أبل شقب

 .-- فذكره-إسحاق قال:

وذكر  ،ةمـ الصحابة - وقد ثبت مثؾف طـ جؿاطاوإسـاده صحقح أيًض 

 «-أغرهبا ما جاء طـ الرباء الذي روى الـفلو» :بعض أثار طـفؿ الحافظ، قال

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0111

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 اىدصي ظػام نب ـائض /اىؼ٘ذ

  -غفص اهلل ىّ-

 (1)«اىٍٍِٔع واىجائض يف أخهام اىجِائض»نتاب ٌؤىف 

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (267.ص14ج) «ةالضَّ

 -«افعؾقا بؿقتؽؿ ما تػعؾقن بعروِسؽؿ: »(6611) حديث

 .ٓ أصؾ لف

يف  هذا الحديث ذكره الغزالل» (:0/126) «التؾخقص»يف  قال الحافظ

وتعؼبف ابـ الصالح  «-افعؾقا بؿقتاكؿ ما تػعؾقن بلحقائؽؿ»: بؾػظ« لقسقطا»

هذا  «:كتاب السقاك»يف ة وقال أبق ضام «-ابحثت طـف فؾؿ أجده ثابتً »: بؼقلف

 «-الحديث غقر معروف

اهلل  وهق: ابـ طبد,وإكؿا الؿعروف أكف طـ بعض السؾػ، فؼال بؽر  قؾت:

اصـع بؿقتؽ : ؾ الؿقت؟ فؼال بعضفؿفسللت طـ غس ،ةقدمت الؿديـ ,الؿزين

 .أن ٓ تخؾؼف كؿا تصـع بعروسؽ، غقر

كؿا ,وإسـاده صحقح  ،(3.245) «الؿصـػ»يف ة أخرجف ابـ أبل شقب

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)



 
ث»يف  0110

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 .لؿ يسؿ لؽـ مـتفاه إلك بعضٍ  ,قال الحافظ

مـ  اولؼد كان الباطث طؾك تخريج الحديث والؽشػ طـ حالف تحذيرً 

الؿؿـقع والجائز مـ أحؽام » عاصريـ أسؿاهاالغترار بؿا جاء يف كتقب ألحد الؿ

)أمقر يـبغل مراطاتفا والتـبقف طؾقفا يف تغسقؾ  :جاء فقف تحت طـقان ،«الجـائز

 (:120- 121)ص فؼال ،الؿقت(

 «!ملسو هيلع هللا ىلصوهذا مروي طـ الـبل  ،أن يصـع بالؿقت كؿا يصـع بالعروس ,19»

بتخريج قد طـقت و» (:10)صوالعجقب مـ أمر مملػف أكف قال يف مؼدمتف 

ِعقػَ مـ مظاهنا، وتحاشقت آستدٓل بإحاديث ة إحاديث الصحقح ة الضَّ

 «-بؼدر الؿستطاع، وإن وجدت، كبفت طؾقفا، وذكرت كالم أهؾ العؾؿ فقفا

حاديث الصحقح فؾؿ يِػ  دون  ،ةبتعفده هذا يف هذا الحديث، بؾ ساقف مساق ٕا

، ڤ( طؾك أكف مـ ققل أكس 96)ة أيؿا طزو أو تخريج، مع أكف قد ساقف قبؾ يف صػح

 :وقال يف التعؾقؼ

 «-(3.46) «الروض الؿربع»ة حاشق( 2»)

التل طـدي مـفا! فالظاهر أكف اختؾط طؾقف الؿرفقع ة ولؿ أجده يف الطبع

 .بالؿقققف

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0111

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

  فًٓ٘ األزْصي اىيتِاِنث اىؼ٘ذ أةٔ ـت٘

 (1)-غفص اهلل ىّ-

لباين ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ ٕا  طؾك حديثطـد تعؾقؼف  (453.ص14ج) «ةالضَّ

ـْ ُلْمُلمَ  ةِ َقْصٌر فِل اْلَجـَّ : »(6756)
ـْ َياُققتَ ةٍ مِ

َحْؿَراَء، فِل ُكؾِّ َداٍر  ةٍ ، فِقَفا َسبُْعقَن َداًرا مِ

دَ  ـْ ُزُمرُّ
فَِراًشا  بَقٍْت َسبُْعقَن َسِريًرا، َطَؾك ُكؾِّ َسِريٍر َسبُْعقنَ  َخْضَراَء، يف ُكؾِّ  ةٍ َسبُْعقَن بَقْتًا مِ

ـْ ُكؾِّ َلْقٍن، َطَؾك ُكؾِّ فَِراٍش اْمَرأَ 
، َطؾَك ةً فِل ُكؾِّ بَقٍْت َسبُْعقَن َمائِدَ  ،قـ[قِر العِ ]مـ الحُ  ةٌ مِ

ـَ الطََّعاِم- فِل ُكؾِّ بَقٍْت َسبُْعقَن َوِصقًْػا َوَوِصقػَ  ةٍ ُكؾِّ َمائِدَ 
، َوُيْعطَك ةً َسبُْعقَن َلْقكًا مِ

ـَ الْ 
ـُ مِ

 -«ةٍ َواِحدَ  ةٍ َما َيلْتِل َطؾَك َذلَِؽ ُكؾِِّف فِل َغَدا ةِ ُؼقَّ اْلُؿْممِ

امـؽر   .جدًّ

 والطربي ،الؽشػ( , 52.2217 , 3.51) «مسـده»يف  أخرجف البزار

 ،(63.181) «ةالجـة صػ»يف  وابـ أبل الدكقا ،(1.124 9) «تػسقره»يف 

 «إوسط»يف (، و161 , 18.165) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  والطرباين

زيادات »يف  ، والحسقـ الؿروزي,الشطر إول مـف -(5.431.4846)

 , 21.377 1 , 21 5) «ةالجـة صػ»يف  وأبق كعقؿ (،555.1577« )الزهد

يف  وابـ الجقزي ،(165.281) «البعث»يف  والبقفؼل ،تحؼقؼ إخ طؾل رضا(
                                           

 ٓبـ كثقر-« الـفاية يف الػتـ والؿالحؿ»أبق طبقة ففقؿ إزهري الؾبـاين، محؼؼ كتاب  (1)
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,كؾفؿ مـ صريؼ جسر بـ فرقد طـ الحسـ  :(253, 3.252) «الؿقضقطات»

سئؾ  :قآة طـ طؿران بـ حصقـ وأبل هرير ,بقـفؿا بعضفؿ رجاًل  وأدخؾ

-- -قال: ؟[72]التقبة:  ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇۋ ﴿طـ ققلف:  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قلسر

ـ الحديث، وقد حدث طـف لقِّ  :)جسر(و إٓ هذا، ا كعؾؿ لف صريؼً ٓ» :فذكره- وقال البزار

 «-الثؼاتة مـ رواية طـ أبل هريرأهؾ العؾؿ، والحسـ: فال يصح سؿاطف 

، ويف إسـاده ملسو هيلع هللا ىلص اهلل هذا حديث مقضقع طؾك رسقل» :وقال ابـ الجقزي

لقس بشلء، ٓ يؽتب حديثف- وقال ابـ حبان: خرج طـ حد : جسر: قال يحقك

 -«ةالعدال

كان مؿـ غؾب طؾقف »(: 1.317) «الضعػاء»يف ابـ حبان ة طبار قؾت:

إذا  ئيث: فلخذ يفؿ إذا روى، ويخطالتؼشػ، حتك أغضك طـ تعفد الحد

 «-..-حدث، حتك

الصالحقـ: فروى ما ٓ أصؾ لف: فنن لقائح ة فالظاهر أكف أصابتف غػؾ قؾت:

وقد كؼؾ بعضفؿ طـ الحافظ ابـ كثقر  ،ةالصـع والقضع يف هذا الحديث ضاهر

 «-إشبف أكف مقضقع» :أكف قال

 ،ففقؿ األزهري(ة طبق أبق :تحؼقؼ - 0/032) «ةالـفاي»كتابف ولؿ أره يف 

اقؾت: وهذا الحديث غريب، فنن هذا )الجسر( ضعقػ » :فالذي فقف ، وإذا جدًّ

 «!؛ فال يؿؾؽ االتصالاكان )الجسر( ضعقػً 

إال أن هذا الؿحؼؼ )الػفقؿ( مؿـ ال يقثؼ بلماكتف وتحؼقؼف؛ فؼد تصرف يف 
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ؼاتف! وهل ؛ كؿا صرح بذلؽ يف كثقر مـ تعؾق-حسب ففؿف- اوحذفً  االؽتاب بترً 

وأكف ال  ،ةطؾك جفؾف التام بعؾؿ الحديث ورجالف ومصطؾحف مـ جفة قاصعة تدل دالل

فالعؾؿ طـده هق طؼؾف وففؿف! ففق مـ كؿط )أبل  ،ةلؾعارفقـ بف مـ األئؿ ايؼقؿ وزكً 

 .ةأمثالفؿا مـ العؼالكققـ الذيـ ابتؾقت بفؿ األم(، و)الغزالل الؿصريو (،ريا

 . ابؿا كؼؾتف طـ )بعضفؿ( آكػً ة لقست صريحة رابـ كثقر الؿذكقة فعبار

 هلل أطؾؿ.وا

( بشلء يذكر، سقى أكف 0/320) «الملل»يف  هذا؛ ولؿ يتعؼب السققصل

 «!التػسقر»يف  طزاه لجؿع مؿـ أخرجقه مـ صريؼ )جسر( كػسف، مـفؿ ابـ أبل حاتؿ

ذكرون ما دام أكفؿ ي-ولقس بشلء؛ ألكفؿ لؿ يؾتزمقا طدم إيرادهؿ ما هق مقضقع 

« ةتـزيف الشريع»يف  . وأما ققل ابـ طراق-سـده؛ كؿا هق ضاهر ال يخػك طؾك العؾؿاء

 «.وجسر لؿ يتفؿ بؽذب: »-بعد أن ذكر تعؼب السققصل الؿشار إلقف-

؛ ألن ابـ الجقزي إكؿا حؽؿ بقضع الحديث مـ حقث افؾقس بشلء أيًض 

العؾؿاء الـؼاد. وال لراويف بالؽذب. وهذا أسؾقب معروف طـد  امتـف، ال اتفامً 

 .ةوالدراية يتؼـف إال الـابغقن مـفؿ، الجامعقن بقـ طؾؿ الرواي

 ،«ةالعظؿ»يف  وطزاه ألبل الشقخ-( 3/230) «تخريج اإلحقاء»يف  وقال العراقل

ة سللت أبا هرير: طـ الحسـ قالة الحسـ بـ خؾقػة مـ رواي« ةالـصقح»يف  واآلجري

لؿ يعرفف ابـ أبل ة ٓ يصح، والحسـ بـ خؾقػو» :-ةوطؿران بـ حصقـ يف هذه اآلي

 -«طؾك ققل الجؿفقرة بل هريرأحاتؿ، والحسـ البصري لؿ يسؿع مـ 

* * *  
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 ـتس اهلل نب خٍس اىيد٘سان /اىؼ٘ذ اىفاطو

 (1)خفؾّ اهلل تفاىل

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (517.ص14ج) «ةالضَّ

! َلبَّْقَؽ َوَسْعَدْيَؽ، ُقْؾ ُكؾَّ : »(6733) حديث ـَ ُتْصبُِح: َلبَّْقَؽ الؾَُّفؿَّ َيْقٍم ِحق

ـْ َكْذٍر، َأْو 
ـْ َقْقٍل، َأْو َكَذْرُت مِ

! َما ُقْؾُت مِ َواْلَخْقُر فِل َيَدْيَؽ، َومِـَْؽ َوإَِلْقَؽ- الؾَُّفؿَّ

ـَ َيَدْيِف، َما ِشْئَت َكاَن، وَ  ـْ َحؾٍِػ، َفَؿِشقَئُتَؽ َبْق
َٓ َحَؾْػُت مِ ، َو ـْ َما َلْؿ َتَشْل َلْؿ َيُؽ

َٓ ُققَّ  ٍء َقِديٌر- الؾَُّفؿَّ  ةَ َحْقَل َو
ْ

َّٓ بَِؽ، إِكََّؽ َطَؾك ُكؾِّ َشل ـْ َصاَل ! وَ إِ
، ةٍ َما َصؾَّْقُت مِ

ـْ َلْعـَ 
ـْ َصؾَّْقَت، َوَما َلَعـُْت مِ ـْ َلَعـَْت، إِكََّؽ َأْكَت َولِقِّل فِل الدُّ ةٍ َفَعَؾك َم ْكَقا ، َفَعَؾك َم

ِخرَ  ْٔ ـَ ةِ َوا الِِحق ـِل ُمْسؾًِؿا َوَأْلِحْؼـِل بِالصَّ  .الحديث بطقلف ---«، َتَقفَّ

 .ضعقػ

بـ حبقب ة ثـا أبق بؽر: ثـا ضؿر :ةثـا أبق الؿغقر :(2/111أخرجف أحؿد )

طؾؿف دطاء،  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بـ صفقب طـ أبل الدرداء طـ زيد بـ ثابت: أن رسقل

 .-- فذكره-يقم، قال:وأمره أن يتعاهد بف أهؾف كؾ 
                                           

مختصر استدراك الحافظ الذهبل طؾك مستدرك أبل »بد اهلل بـ حؿد الؾحقدان، محؼؼ كتاب ط (1)

ٕبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد إكصاري ابـ الؿؾؼـ سراج الديـ- حؼؼف « طبد اهلل الحاكؿ

 بآشرتاك مع سعد بـ طبد اهلل بـ طبد العزيز آل حؿقد-
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 «الدطاء»و (،5.128.4853) «الؽبقر»يف  وأخرجف الطرباين

وكذا  ،(17.45) «ةطؿؾ الققم والؾقؾ»يف  وابـ السـل (،2.942.321)

 1.28) «الدطقات الؽبقر»يف  ومـ صريؼف البقفؼل (،517 , 1.516) الحاكؿ

قسك بـ غقر الحاكؿ فؿـ صريؼ ط ،ةكؾفؿ مـ صريؼ أبل الؿغقر :(29.42 ,

يقكس طـ أبل بؽر بـ أبل مريؿ بف: إٓ أن طقسك لؿ يذكر )أبا الدرداء( يف 

صحقح »: وقال الحاكؿ «!دطاء الطرباين»يف ة إسـاده، وكذلؽ أبق الؿغقر

 «-!؟ةقؾت: أبق بؽر ضعقػ: فليـ الصح» :ورده الذهبل بؼقلف «!اإلسـاد

,فػقف اكؼطاع ، فنن سؾؿ مـف: ,كؿا تؼدم,وقد تقبع، لؽـف مضطرب  قؾت:

 «الدطاء»و (،175.4932 , 5.174« )الؽبقر»يف  : فؼال الطرباين,كؿا سلبقـف

بـ ة اهلل بـ صالح: حدثـل معاوي حدثـا بؽربـ سفؾ: ثـا طبد( 2.941.325)

ًٓ ة صالح طـ ضؿر  .بـ حبقب طـ زيد بـ ثابت بف مطق

م وهذا إسـاد ضعقػ مـؼطع، أما الضعػ فؾؿا هق معروف مـ الؽال قؾت:

 .وهق: كاتب الؾقث ،يف )طبد اهلل بـ صالح(

حؿؾ الـاس » «:الؿقزان»يف  قال الذهبل ,الدمقاصل وهق:-وبؽر بـ سفؾ 

متقسط، » «:الؿغـل»يف  وقال «-طـف، وهق مؼارب الحال- قال الـسائل: ضعقػ

 «-ضعػف الـسائل

 ، لؽـ الحافظ ذكرامـؽرً  اوساق لف حديثً  ،ةبقضع قص« الؿقزان»يف  واهتؿف

بـ قاسؿ: تؽؾؿ الـاس فقف، ووضعقه ة قال مسؾؿو: »، وقالامتابعً « الؾسان»يف  لف
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 ---مـ أجؾ الحديث الذي

فنكف يقهؿ أن )بؽر بـ  «وثؼقا» :ووجف التسامح إصالقف ققلف يف رجالف

لف مقثؼ مـ الحػاظ الؿتؼدمقـ، كابـ حبان، فنكف كثقر آستعؿال لؼقلف ( سفؾ

وهذا لؿ يقثؼف أحد مـفؿ ٓ هق وٓ غقره، ولربؿا  هذا فقؿـ وثؼفؿ ابـ حبان،

 .وقد طرفت ما فقف ،«متقسط»: طـك هـا ققل الذهبل الؿتؼدم

ثؿ إكف قد خػل طؾقف وطؾك كؾ مـ وقػت طؾك تخريجف لفذا الحديث 

 :آكؼطاع الذي وطدت ببقاكف: فلققل

,( 135)ة بـ حبقب سـة وتقيف ضؿر ،(48)ة لؼد تقيف زيد بـ ثابت سـ

وهذا يعـل أكف ولد  ،ةـس( 82: فبقـ وفاتقفؿا ),غقرهو« التفذيب»يف  ا جاءكؿ

يف روايتف  -وأولك,، ومثؾف يؼال ا، أو طؾك إقؾ كان صغقرً ڤ)زيد( ة بعد وفا

 .ڤطثؿان ة يف خالف ،(35)ة إولك طـ أبل الدرداء: ٕن هذا تقيف يف كحق سـ

كؿا ، احسقـ الحديث مطؾؼً ومـ هذا التحرير والتحؼقؼ يتبقـ أكف ٓ وجف لت

مختصر استدراك »طؾك  والؿعؾؼ ،(942، 2.941) «الدطاء»طؾك  فعؾ الؿعؾؼ

 الرتغقب»طؾك ة طـ الؿعؾؼقـ الثالث فضاًل  ،(1.428) «الحافظ الذهبل

 !( الذيـ ٓ يحسـقن حتك الـؼؾ1.516) «والرتهقب

يف  مـ أن أطرتف بلكـل كـت قد حسـت الحديثة وٓبد لل هبذه الؿـاسب

لؾؿـذري، ثؿ الفقثؿل الذي كـت كؼؾت كالمف طؾك  اتبعً  ،«صحقح الرتغقب»

 لعدم وققيف يقمئذ طؾك اإلسـاد الثاين لؾطرباين الذي :«الرتغقب» كسختل مـ
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ًٓ ة أشار إلقف الفقثؿل، فؽان ٓبد لل يف هذه الحال مـل  مـ آطتؿاد طؾقفؿا، إطؿا

 -(35ٕحاديث )ص رقؿ التل كـت وضعتفا يف الحؽؿ طؾك اة لؾؼاطد

 «اهلل الحاكؿ مختصر استدراك الحافظ الذهبل طؾك مستدرك أبل طبد» كتاب

ٕبل حػص طؿر بـ طؾل بـ أحؿد إكصاري ابـ الؿؾؼـ سراج الديـ: حؼؼف 

 -العزيز آل حؿقد اهلل بـ طبد سعد بـ طبد ,اهلل بـ حؿد الؾحقدان  الشقخقـ: طبد

 

* * *
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 ان ٌدلق أٍَٗ نب صاىح نب ػفت

 (1)ىألصتٓاِن «واىرتْ٘باىرتغ٘ب »

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك  (565.ص14ج) «ةالضَّ

 بقـفؿا يزيدان يف إجؾة فنن متابع ،ةتابعقا بقـ الحج والعؿر: »(6753) حديث

 «-ويـػقان الػؼر كؿا يـػل الؽقر الخبث [الرزق]و

 -(إجؾ والرزق)ة مـؽر بزياد

 ،(15.67) «مسـده»يف  ,أيًضا, والحؿقدي(، 3.446)أحؿد  أخرجف

يف  وإصبفاين ،(3.472.4595) «شعب آيؿان»يف وطـف البقفؼل 

( مـ صريؼ طاصؿ بـ طبقد اهلل العؿري 438.1528 , 1.437) «الرتغقب»

 .اطـ أبقف طـ طؿر بـ الخطاب مرفقطً ة اهلل بـ طامر بـ ربقع طـ طبد

رجالف ثؼات: غقر طاصؿ بـ طبقد اهلل، ففق  وهذا إسـاد ضعقػ، قؾت:

كان سقئ الحػظ، كثقر القهؿ، فاحش » (:2.127ضعقػ، قال ابـ حبان )

 «-خطئفة الخطل، فرتك مـ أجؾ كثر

 .اومتـً  اوهذا الحديث مؿا يدل طؾك وهؿف: فنكف اضطرب يف روايتف إسـادً  قؾت:

                                           

 -3م، طدد إجزاء:  1993 ,هـ  1414ولك الؼاهرة، الطبعة: إ –مطبقع بدار الحديث  (1)
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وغقرها، وهل ة اييذكر فقف طؿر: كؿا يف هذه الروة أما اإلسـاد: فؽان تار

سػقان بـ ة وهل مـ رواي ،(1255تحت الحديث )« ةالصحقح»يف ة مخرج

 .طـفة طققـ

 -ةٓ يذكرفقف طؿر، يجعؾف مـ مسـد طامر بـ ربقعة وتار

 (-4 3.46وطـف أحؿد ) ،(5.3.8796الرزاق ) أخرجف طبد

 .وتابعف شريؽ طـ طاصؿ بف

 (-447 – 3.446) ,أيًضا, أخرجف أحؿد

كؿا يف حديث  :«يزيدان يف إجؾ»: يذكر فقف ققلفة فتار وأما الؿتـ:

قال سػقان: » :وقد أشار الحؿقدي إلك كؽارهتا، فؼال طؼب الحديث ،ةالرتجؿ

 :ةطـ طاصؿ، فؾؿا قدم طبدة الؽريؿ الجزري طـ طبد هذا الحديث حدثـاه طبد

 .أتقـاه لـسللف، فؼال: إكؿا حدثـقف طاصؿ، وهذا طاصؿ حاضر

ة اصؿ فسللـاه، فحدثـا بف هؽذا، ثؿ سؿعتف مـف بعد ذلؽ، فؿرفذهبـا إلك ط

اهلل بـ  وأكثر ذلؽ كان يحدثف طـ طبد ،«طـ أبقف»: يؼػف طؾك طؿر، وٓ يذكر فقف

 «-ملسو هيلع هللا ىلصطـ الـبل  طـ أبقف طـ طؿر طامر

اهلل بـ طامر أباه  وهذا كقع آخر مـ اضطرابف يف إسـاده: ٓ يذكر طبد قؾت:

قال سػقان: » :وقال يف آخرها ،(3.447ٕحؿد )ة بقـف وبقـ طؿر! وهل رواي

 .!«ةمرة مائ« يزيد يف العؿر»و «أبقه» لقس فقف
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وأكثر الروايات طـف دوهنا، وهق الؿحػقظ يف  ،ةٓ يذكر الزيادة وتار

مـ حديث ابـ طباس، وابـ ة بقـ الحج والعؿرة إحاديث إخرى يف الؿتابع

إلقف ة الؿؽان الذي سبؼت اإلشار يفة وجابر، وهل مخرج ،مسعقد، وابـ طؿر

 -«ةالصحقح» مـ

 :تـبقفان

 «:الرزاق مصـػ طبد»طؾك  ققل الشقخ إطظؿل يف تعؾقؼف أحدهؿا:

، وقد ااهلل بـ طامر طـ طؿر، وطـ أبقف جؿقعً  اطؾؿ أن هذا الحديث يرويف طبدو»

أخرجف أحؿد مـ حديث كؾقفؿا، وأخرجف الحؿقدي وابـ ماجف مـ حديث طؿر 

 -«ةفتـبف- وقال الؿباركػقري: لؿ أقػ طؾك حديث طامر بـ ربقع ،وحده

تذكر تحتف: سقى الغؿز مـ الشقخ ة هذا تـبقف مـف باهت ٓ فائد فلققل:

أكف لؿ يؼػ طؾك حديث طامر! ولؼد كان إولك بالشقخ  $الؿباركػقري 

 آطرتاض طؾك مـ يخالػف يف تعصبف الؿذهبل طـة إطظؿل أن ٓ يشغؾف شفق

ة الؿقهؿ---« اهلل يرويف طبد» :ةالتل ذكرها بصقغة الؼراء ببقان حال الرواي كصح

- كان هذا هق واجبف، ,كؿا سبؼ بقاكف,طـف طؾك القجفقـ ة لصحتفا، وهل ضعقػ

 .ولؽـ: حبؽ الشلء يعؿل ويصؿ

( مـ حديث 2.157.13) «الرتغقب»يف  ذكر الؿـذري الحديث واآلخر:

تصحقحف طـ الرتمذي وابـ  إلك تؼقيتف، وكاقاًل  امشقرً  ،ةابـ مسعقد دون الزياد

ة الرتجؿ وابـ حبان، ثؿ طزاه ٓبـ ماجف، والبقفؼل- ثؿ طزا إلقف حديثة خزيؿ
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فؼد صدروا  :ةوسؽت طـف فؿا أحسـ! فؼد اغرت بف الؿعؾؼقن الثالث ،ةبالزياد

 ،(---)وابـ ماجف  (---) حسـ، رواه الرتمذي»: تخريجفؿ الحديث بؼقلفؿ

 «!مـ حديث طؿر (---)وكذا إصبفاين  ،(---)ل والبقفؼ

فخؾطقا ما شاء لفؿ الخؾط، ولؿ يؿقزوا بقـ إسـاد حديث ابـ مسعقد 

ابـ ماجف ة ، وٓ فرققا بقـ روايا، وإسـاد حديث طؿر الضعقػ واقعً الحسـ فعاًل 

البقفؼل وإصبفاين التل فقفا ة طـف التل يشفد لفا حديث ابـ مسعقد، وبقـ رواي

 .وٓ شاهد لفا ،ةالؿـؽرة ادالزي

فنكف بعد أن طزا حديثف طـ طؿر  ؛«ترغقب األصبفاين»طؾك  ومثؾفؿ الؿعؾؼ

قال البقصقري: طاصؿ بـ طبقد اهلل ضعقػ، والؿتـ و: »ألحؿد وابـ ماجف قال

 .خلإ« ...صحقح مـ حديث ابـ مسعقد

 ففق هبذا الـؼؾ أوهؿ أن البقصقري أوهؿ أكف يصحح حديث طؿر الذي فقف

التل طـد إصبفاين، وإكؿا هق يعـل حديث ابـ ماجف الخالل مـفا- فؽان ة الزياد

 .أن يؿقزوا الغث مـ السؿقـ لق كاكقا يعؾؿقنة يـبغل طؾك همٓء الـؼؾ

 .اخريـ، فاقتضك التـبقف أيًض ]والرزق[ تػرد هبا إصبفاين دون أ :ةهذا، وزياد
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  «اىتٔط٘ح» ٌدلق

 (1)-خفؾّ اهلل-صكعٔيس ٌدٍس ُفً٘ اىف

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ  طؾك حديث( طـد تعؾقؼف 574.ص14ج) «ةالضَّ

ا، فذلؽ فتزداد صقبً  ،صقبل ٕهؾؽ :ةكؾ يقم لؾجـ يؼقل اهلل : »(6757)

 -«الربد الذي يجده الـاس بسحٍر مـ ذلؽ

اضعقػ   .جدًّ

 ومـ صريؼف أبق ،هـد( , 15)ص «الؿعجؿ الصغقر»يف  أخرجف الطرباين

سرتي: ثـا ثـا أحؿد بـ جعػر ابـ فاتؽ التُّ  :(1.46.25) «ةالجـة صػ»يف  كعقؿ

: الغػار الػؼقؿل يقسػ بـ مقسك أبق غسان السؽري الرازي: ثـا طؿرو ابـ طبد

لؿ يروه طـ » - وقال الطرباين:اثـا إطؿش طـ أبل سػقان طـ جابر مرفقطً 

 «-ـ مقسك أبق غسانالغػار، تػرد بف يقسػ ب إطؿش إٓ طؿرو بـ طبد

                                           

مـذ كحق  جامع اإليؿان م، وخطقب 1951 دمشؼ طالؿ ديـ مـ مقالقد :محؿد كعقؿ العرقسقسل (1)

أجقز يف الؼراءات العشر، وقرأ طدًدا مـ كتب السـة  .دمشؼ طشريـ طاًما والذي يعترب مـ أهؿ مساجد

دب العربل مـ كؾقة أدابومسؾؿ البخاري الؿطفرة كصحقحل جامعة  ، كال إجازة يف ٕا

سقر أطالم »شارك يف تحؼقؼ كتاب  .طبد الؽريؿ الرفاطل وهق مـ تالمقذ الشقخ م- 1976 سـة دمشؼ

ـبالء -مـ مملػاتف: كتقب ٓـب كاصر الديـ الدمشؼل «تقضقح الؿشتبف»لؾذهبل، وحؼؼ كتاب  «ال

 «-أذكار الصباح والؿساء»، كتقب «الػقائد العشر لصالة الػجر يف جؿاطة»

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1951
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B1_%D8%A3%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82%D9%8A
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مـ شقخف: )طؿرو بـ ة : لؽـ أف,كؿا قال أبق حاتؿ,صدوق  وهق قؾت:

هالؽ، قال أبق حاتؿ: مرتوك » «:الؿغـل»يف  قال الذهبل :الغػار الػؼقؿل( طبد

 «مجؿع الزوائد»يف  وقال الفقثؿل «-الحديث- قال ابـ طدي: اهتؿ بالقضع

الغػار، وهق  وفقف طؿر ]و[ بـ طبد ،«إوسط»يف  رواه الطرباين» (:15.412)

 «-مرتوك

فؾؿ أجد لف  :وأما شقخ الطرباين )أحؿد بـ جعػر بـ فاتؽ التسرتي(

 :وقد وقع اضطراب كثقر يف اسؿف طؾك وجقه ،ةترجؿ

أبل كعقؿ طـ الطرباين، فؼال: )أحؿد ة لؿ يؼع اسؿ )جعػر( يف رواي :أواًل 

( يف 3.113.2233) «وسطالؿعجؿ إ»يف  وكذا وقع -ابـ فادك التسرتي(

هتذيب » )يقسػ بـ مقسك التسرتي( مـة حديث آخر لف- وكذا يف ترجؿ

 «-أبق جعػر أحؿد بـ فاذك التسرتيو: »طـف فؼالة يف الروا« الؽؿال

بـ ٓ« تقضقح الؿشتبف»يف  وكذا -وأطجؿ دال )فادك( ،فؽـاه )أبق جعػر(

خطل مـ بعض « غقرصالؿعجؿ ال»يف  فالظاهر أن ما :(1.511كاصر الديـ )

 .أطؾؿ واهلل  -الـساخ، وأن الصقاب أكف )أبق جعػر( ٓ )ابـ جعػر(

 «:إوسط»وفعـد أبل كعقؿ  ،يف اسؿ أبقف )فاتؽ( ,أيًضا, وقع :اثاكقً 

 ،,كؿا تؼدم,« التفذيب»يف وأطجؿف  ،ةمؽان التاء الؿثـاة بالدال الؿفؿؾ( )فادك

 ،«التبصقر» أو« التقضقح»يف  أصاًل ة ولعؾ الصقاب اإلهؿال، ولقست هذه الؿاد

 -«ةفاتؽ، جؿاط»(: 1564)ص «التبصقر»يف  :كعؿ ،«اإلكؿال» وٓ يف أصؾفؿا
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 .اولؿ يذكر أحدً 

أوهام يف ة لؼد وقع ٕخقـا الػاضؾ طؾل رضا يف اسؿ الشقخ طد :اثالثً 

 :«ةالجـة صػ»طؾك  تعؾقؼف

يف »: قف فؼالهؽذا بالـقن، وطؾؼ طؾ ،جعؾ اسؿف )أحؿد بـ كازك( أحدها:

بـ ٓ« اإلكؿال» :هق تحريػ، وما أثبتف هق الصقاب- اكظر، و)قادك( :إصؾ

 «-(1.436ماكقٓ )

 :وفقف ما يلتل

طؾك ما بقـفا  ،ةما أثبتف هق الخطل بعقـف لؿخالػتف لؾؿصادر الؿتؼدم :أواًل 

 .مـ اختالف

 اسؿً وٓ اة : ٕكف لؿ يذكر ثؿاخطل أيًض  ،«اإلكؿال»ما كسبف لـ :واآلخر

، ثؿ هق يف $الرحؿـ الؿعؾؿل  طبد، وإكؿا هق يف التعؾقؼ طؾقف لؾشقخ اواحدً 

األخ العرقسقسل، فؼال يف « التقضقح» كػسف خطل مطبعل؛ كؿا كبف طؾقف محؼؼ

وإلك  ،(1/336) «اإلكؿال»ة  حاشقيفتحرف إلك )كازك( » :(تعؾقؼف طؾك )فادك

 «.الؿعجؿ الصغقر»يف  )فاتؽ(
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 اىٍفيق ـىل  اىلادر ـػا ـتسٌصػفٕ 

 (1)يب اىسُ٘االنب أ «ثواىٍٍِ٘ث اىغ٘ت»

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (659.ص14ج) «ةالضَّ

ة يقم الؼقام امـ حؿك ِطرض أخقف يف الدكقا، بعث اهلل إلقف مؾؽً : »(6771) حديث

 -(يحؿقف مـ الـار

اضعقػ   -جدًّ

 «ةوالـؿقؿة الغقب»و ،(135.245) «لصؿتا»يف  أخرجف ابـ أبل الدكقا

حدثـا أبق بالل إشعري: حدثـا أبق الؿـؼذ الؼرشل طـ شقخ مـ  (:99.155)

 .اطـ أكس بـ مالؽ مرفقطً ة أهؾ البصر

وهذا إسـاد مظؾؿ مسؾسؾ بالعؾؾ، والشقخ البصري متفؿ، فؼد جاء  قؾت:

 ثـا أبقحد :(2.841.931) «مؽارم إخالق»يف  مسؿك، فؼال الخرائطل

أحؿد بـ يحقك بـ مالؽ السقسل: كا أبق بالل إشعري: كا أبق مـؼذ  جعػر

 .إشعري، طـ أبان بـ أبل طقاش طـ أكس بـ مالؽ بف

                                           

,هـ1414ٓبـ أبل الدكقا، صبع سـة )« الغقبة والـؿقؿة»ا، محؼؼ كتاب مصطػك طبد الؼادر طط (1)

 م( ضؿـ مطبقطات ممسسة الؽتب الثؼافقة-1993
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اوهذا إسـاد ضعقػ  قؾت:  :، مسؾسؾ بالعؾؾجدًّ

: ضعػف الدارقطـل ,()مرداس بـ محؿد اسؿف:-أبق بالل األشعري  -1

 «-غرب ويتػرد»(: 9.199) «الثؼات»يف  والحاكؿ، وأما ابـ حبان فؼال

الؿؼتـك »كتابف لؿ أطرفف، ولؿ يقرده الذهبل يف  أبق الؿـؼذ األشعري: -0

كـك »يف  إمر الذي تشعر بلكف مجفقل غقر معروف- ثؿ رأيتف« يف سرد الؽـك

 طـف صػقان بـ طؿرو، ،سؿاه )طبد الرحؿـ بـ ثقب((، و2.135) «الدوٓبل

 (-7.71) «الثؼات»و ،«لجرحا»و ،«التاريخ»يف  وكذا

 «الضعػاء»يف  متػؼ طؾك تركف، وروى ابـ حبان أبان بـ أبل طقاش: -3

 «- يحؾ الؽػ طـف: فنكف يؽذب طؾك رسقل اهللٓ: »أكف قالة ( طـ شعب1.92)

ولؽـ الظاهر مـ طؿقم ترجؿتف أكف لؿ يؽـ يتعؿد الؽذب، وإكؿا يؼع ذلؽ 

 .الصالحقـة مـف ٕكف كان مـ العباد، فلصابتف غػؾ

رواه ابـ أبل الدكقا طـ شقخ » (:3/323) «الترغقب»يف  وقال الؿـذري

وهق مرتوك، كذا جاء  ،لؿ يسؿف، وأضـف )أبان بـ ]أبل[ طقاش(ة مـ أهؾ البصر

 «-غقرهة مسؿك يف رواي

 .الخرائطلة كلكف يشقر إلك رواي قؾت:

أبل داود ة ايأتؿ مـف، برو اوذكره قبقؾ هذا مـ حديث سفؾ بـ معاذ مرفقطً 

 ,وهق,وابـ أبل الدكقا، ولؿ يبقـ طؾتف، وفقف إسؿاطقؾ بـ يحقك الؿعافري 
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( بعدما طزاه 2.256) «تخريج اإلحقاء»يف  مجفقل، وكذا قال الحافظ العراقل

 «-بسـد ضعقػ» :ٕبل داود

 -(التحؼقؼ الثاين.4986) «ةالؿشؽا»يف  وقد رواه جؿع آخر، وهق مخرج

( أهنؿ أطؾقه 3.133) «الرتغقب»طؾك ة الثالث وإن مـ جفؾ الؿعؾؼقـ

 بلس ٓ» :وهق كؿا قال الحافظ «!فقف سفؾ بـ معاذ الجفـل: ضعقػو» :بؼقلفؿ

إسؿاطقؾ ة زبان، وإكؿا مـ رواية وهذا لقس مـ رواي «-بف إٓ يف روايات زبان طـف

 .نواهلل الؿستعا !(إلك )سفؾ ,بجفؾ,التل كؼؾقها مـف ة الؿذكقر طـف، ففل العؾ

 الؿـ لؿ يروه: فؼالقا تعؾقؼً ة وإن مـ تخالقطفؿ أهنؿ طزوا حديث الرتجؿ

مـ ة وهق قطع ،(242رقؿ ) «الصؿت»يف  رواه ابـ أبل الدكقا» :(3.552طؾقف )

 «!(686) «الزهد»يف  حديث، وابـ الؿبارك

بـ الؿبارك هذا هق لحديث سفؾ بـ معاذ الذي أشرت إلقف ارقؿ  فلققل:

 ،ةدون حديث الرتجؿ« حديثمـ ة هق قطع»: يصدق فقف ققلفؿوهق الذي  ،اآكػً 

، وإكؿا لحديث آخر طـده اخطل أيًض « الصؿت»والرقؿ الذي كسبقه لـ ،ففق كامؾ

شقخ مـ ة ٕكف مـ رواي :ةلبالغ غػؾتفؿ تقهؿقه حديث الرتجؿ(، و136.242)

« ---إذا ُوقع يف رجؾ وأكت يف مأل»: بؾػظ اطـ أكس مرفقطً  ,أيًضا,ة أهؾ البصر

 .الحديث

 أطـل:-أحد الؿعؾؼقـ إلك بعض أوهامفؿ  -أو سبؼفؿ-وقد شاركفؿ 

أخرجف أبق » :ةطؾك حديث الرتجؿ ؛ فنكف قال يف تعؾقؼف-«ةالغقب»طؾك  الؿعؾؼ
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-- --- و--- و--- و-و (239« )الزهد»يف  وابـ الؿبارك ،(4883) «ســف»يف  داود

 (!-4986« )ةالؿشؽا»يف  والتربيزي

أسطر كؾ سطر كصػ سطر وأقؾ، كان يؿؽـ صبعفا ة طشر وهؽذا سقد

ة طؾك أكف ٓ فائد !أسطر، والسبب واضح وهق )تؽبقر الصغقر(ة بؽؾ يسر يف أربع

هل ة التشبع: فنن إرقام الؿذكقر :تذكر مـفا، مع ما فقفا مـ الخطل إن لؿ أقؾ

 -ةلحديث سفؾ، ولقس لحديث الرتجؿ
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 نتاب ٌؤىف 

  «اجص يف اىدسٗث اىٍتٔاتصُؾً اىٍتِ»

  ـتس ٔأة/اىؼ٘ذ اىٍدسث
َ
 اهلل ٌدٍس نب جففص اىه
َّ
 (1)$اِن ت

لباين ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ ٕا  طؾك حديثطـد تعؾقؼف  (615.ص14ج) «ةالضَّ

(6774)« : 
َّ

 -«يف جفـؿ ابف: فؾقتبقأ بقتً  مرُت أَ  اشقئً  دَّ ، أو رَ امتعؿدً  مـ كذب طؾل

امـؽر   -()الرد بذكر: جدًّ

ق ) «معجؿ شققخف»و ،(75.73 , 1.74) «الؿسـد»يف  رجف أبق يعؾكأخ

                                           

م(: محؿد بـ جعػر بـ إدريس الَؽتَّاين  1927 , 1857هـ =  1345 , 1274الَؽتَّاين ) (1)

بػاس- رحؾ  الحسـل الػاسل، أبق طبد اهلل: ممرخ محدث، مؽثر مـ التصـقػ- مقلده ووفاتف

واكتؼؾ إلك  1338هـ فلقام إلك سـة  1332إلك الحجاز مرتقـ، وهاجر بلهؾف إلك الؿديـة سـة 

كظؿ »كتاًبا، مـفا:  65وطاد إلك الؿغرب، فتقيف يف بؾده- لف كحق  1345دمشؼ فسؽـفا إلك سـة 

ة الؿستطرفة الرسال»، و«ط ,الدطامة يف أحؽام العؿامة »، و«ط –الؿتـاثر يف الحديث الؿتقاتر 

يف تراجؿ طؾؿاء فاس وصؾحائفا، « ط ,سؾقة إكػاس »، و«ط ,الؿقلد الـبقي »، و«ط ,

الـبذة القسقرة الـافعة »يف سقرة السقد إدريس، و« ط ,إزهار العاصرة إكػاس »ثالثة أجزاء، و

وبعض يف تراجؿ رجال إسرة الؽتاكقة، ختؿف برتجؿة لـػسف ذكر هبا تآلقػف ومشايخف « خ ,

« شجرة الـقر»(، و1.388« )ففرس الػفارس»(، و6.72« )إطالم»ذكرياتف- اكظر: 

(436)- 
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ابـ هرم الػؼقؿل قال: حدثـل ة حدثـا طؿرو بـ مالؽ: حدثـا جاري :(31.1

ة اهلل بـ ُبسر الحرباين، قال: سؿعت أبا كبش اهلل بـ دارم: حدثـا طبد طبد

 .ايحدث طـ أبل بؽر الصديؼ مرفقطً  ,ةوكان لف صحب,إكؿاري 

 وابـ طدي ،(3.455.2859) «الؿعجؿ إوسط»يف  الطرباين وأخرجف

( مـ صرق طـ طؿرو بـ مالؽ الراسبل بف- وقال 2.175) «الؽامؾ»يف 

 «- يروى إٓ هبذا اإلسـاد، تػرد بف طؿرو بـ مالؽٓ» :الطرباين

وهق كذاب، كؿا قال البخاري، وأشار ابـ طدي إلك أكف كان يسرق  قؾت:

يؼال: إكف حديث »(: بـ هرمة )جارية يث يف ترجؿالحديث، فؼال طؼب الحد

هذا: ة وجاري «-سرققه مـفة ن الباققـ الذيـ رووه طـ جاريأيحقك بـ بسطام، و

 «-، قال الدارقطـل: ضعقػمرتوك واهٍ » «:الؿغـل»يف  قال الذهبل

يف  اكان رأًس » :وصدر ابـ طدي ترجؿتف بؿا رواه طـ طؾل بـ الؿديـل قال

 «-يف الحديث، كتبـا طـف: ثؿ تركـاه االؼدر، وكان ضعقػً 

ولذلؽ قال  «-أحاديثف كؾفا مؿا ٓ يتابعف الثؼات طؾقفا» :وختؿفا بؼقلف

يف  وقال الفقثؿل «-هذا حديث مـؽر» :الذهبل يف حديثف هذا، وتبعف العسؼالين

بـ ة وفقف جاري ،«إوسط»يف  رواه أبق يعؾك والطرباين(: »1.142) «الؿجؿع»

 «-حديثؿل، وهق مرتوك الالفرم الػؼق

 .لؿ أطرفف :وشقخف )طبد اهلل بـ دارم( قؾت:
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 «-ضعػقه» :قال الذهبل وطبد اهلل بـ بسر الحبراين:

 .ففق إسـاد مسؾسؾ بالعؾؾ

مسـد »طؾك  التحؼقؼ فقف، ققل الؿعؾؼة يف هذا العؾؿ وقؾة مـ الحداث :تـبقف

وتؽؾؿ طؾك  ،«تالػ إسـاده»: بعد أن صدر تخريجف لؾحديث بؼقلف :«أبل يعؾك

لؽـ معـاه صحقح، فؼد و» :رواتف، وختؿف بؼقل الفقثؿل الؿذكقر، استدرك قائاًل 

مـ إحاديث  (25)ص« كظؿ الؿتـاثر يف الحديث الؿتقاتر»يف  طده اإلدريسل

مـ ة طـ طد (44 ,1.43) «سقر أطالم الـبالء»يف  وقد خرجـاه ،ةالؿتقاتر

 !«ةالصحاب

الؼراء ٓ يػفؿ مـف إٓ ة ذا آستدراك مـ طامكؾ مـ يؼػ طؾك ه فلققل:

لذلؽ كان طؾقف أن  :ةأن الحديث بتؿامف هق الؿتقاتر، وهذا لقس بصحقح بداه

 -«ارـ الـ  مِ  هُ َد عَ ؼْ مَ  أْ ق  بَ تَ قَ ؛ فؾْ اًد ؿِّ عَ تَ مُ  ؾل  ب طَ َذ كَ  ـْ مَ » :يبقـ أن الؿتقاتر إكؿا هق

 ،«صحقح الجامع الصغقر» مثؾكؿا تؼدم مـل يف الحديث الذي قبؾف، ويف غقره، 

آغرتار بتخريج ة وما خرجت الحديث هـا ٓإ لبقان الػرق بقـف وبقـ ما تقاتر مـف، خشق

 ،اوتعؾقؼ الؿشار إلقف آكػً  سؽقتف طؾقف،(، و38)ص «ةمػتاح الجـ»يف  السققصل إياه

 .لف وسؾؿآكؿا قال صؾك اهلل طؾقف و :«ةالديـ الـصقح»و

وأكف ٓ يجقز أن يعؾؼ طؾقف بؿا تؼدم مـ  ،ةؽارومثؾ هذا الحديث يف الـ

 «-لقضؾ بف الـاس: فؾقتبقأ مؼعده مـ الـار امـ كذب طؾل متعؿدً » :الؿشار إلقف
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]صرق[ ة وخرجتف مـ طد ,(1511فقؿا تؼدم ),ولذلؽ كـت خرجتف 

وكشػت طـ طؾؾفا، وأودطت فقف بعض الػقائد، مـفا أكـل تتبعت أسؿاء 

ديث الؿتقاتر، فبؾغ طددهؿ يف كتاب الطرباين فؼط الذيـ رووا الحة الصحاب

بجاكب كؾ واحد مـفؿ إلك طدد صرقف فقف-  ا، مشقرً اوخؿسقـ صحابقًّ ة أربع

 -ةلؾؿزيد مـ الػائد افؾقرجع إلقف مـ كان صالبً 

 اهلل محؿد بـ أبل ٕبل طبد «كظؿ الؿتـاثر مـ الحديث الؿتقاتر»كتاب 

الؽتاين الؿتقىف: بـ سل الشفقرالػقض جعػر بـ إدريس الحسـل اإلدري

 -هـ(1345)
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 اىصزاق اىصـٔد  اىسنتٔر ٌدٍس ـتس

 (1)«جاٌؿ األرتار واألكٔال يف اىٍع٘ح اىسجال»ٌؤىف نتاب 

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (677.ص14ج) «ةالضَّ

 -«ـ مقيتم القدركـ الدجال مـ أدركـل، أو لقؽقكـ قريبً : »(6855) حديث

امـؽر   .جدًّ

حدثـا محؿد  :(0/022/6312) «الؿعجؿ األوسط»يف  أخرجف الطبراين

قال: حدثـا طؾل بـ شعقب السؿسار قال: حدثـا معـ بـ ة بـ طقسك بـ شقب

 اهلل بـ بسر طبد بـ صالح طـ أبل القازع طـة طقسك الؼزاز قال: حدثـا معاوي

 «-ح إٓ معـبـ صالة لؿ يروه طـ معاوي»: - وقالامرفقطً 

وكذا السؿسار، وأما مـ دوكف وأبق القازع فققفؿ: فال  ،ةكالهؿا ثؼ قؾت:

(: 7.355) «الؿجؿع»يف  يعرفان: لؽـ إول روى طـف جؿع، وقال الفقثؿل

ولؿ  ،طـ شقخف محؿد بـ طقسك بـ شعقب )كذا(« إوسط»يف  رواه الطرباين»

 «-رجالف ثؼاتة أطرفف، وبؼق

زع( هذا لؿ يقثؼف أحد، حتك وٓ ابـ حبان، وقد أورده )أبق القاو كذا قال،

                                           

 -الرطقد، لؿ أقػ طؾك ترجؿتف طقد محؿد طبد الرزاق (1)
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 وكذلؽ فعؾ ابـ أبل حاتؿ ،ة( هبذه الرواي78.745) «الؽـك»يف  البخاري

 -ففق يف طداد الؿجفقلقـ :(4.2.451)

)زهقر بـ  :ىب )أبل القارع( الؿدطقبى وأكا أضـ أكف اشتبف طؾك الفقثؿل

بف، وقد فرق بقـفؿا  قسول ،(5.584ففق الذي وثؼف ابـ حبان ) :مالؽ(

 «-الؿؼتـك»يف  البخاري وابـ أبل حاتؿ والذهبل

 ،«التفذيب» ففق مـ رجال (ةوأما شقخ الطرباين )محؿد بـ طقسك بـ شقب

تحرف اسؿ « إوسط» فال أدري هؾ غاب ذلؽ طـ الفقثؿل، أم أن كسختف مـ

 فؾؿ يعرفف: وطؾك كؾ حال: فؾؿ يذكر الحافظ طـ أحد« شعقب» جده إلك

 «-مؼبقل» «:التؼريب»يف تقثقؼف، ولذلؽ قال 

ة طـ أبل طبقد ,أيًضا, خر مـ صريؼ مجفقلآوقد روي الحديث بنسـاد 

عؾف سقدركف بعض مـ رآين، أو سؿع ل» :بـ الجراح يف حديث لف يف الدجال بؾػظ

 «-كالمل

 .5486) «ةالؿشؽا»طؾك  وقد خرجتف وتؽؾؿت طؾك إسـاده يف التعؾقؼ

 .رواه الرتمذي وابـ حبان وغقرهؿا ،التحؼقؼ الثاين(

ما تؼدم  ٓ تصح، مـفا مثاًل ة الدجال مـؽرة يف صػة وهـاك أحاديث كثقر

 .فراجعف إن شئت :(6589برقؿ )

جامع األخبار واألققال »كتاب مؿا أورده مملػ ة وحديث الترجؿ :قؾت
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ه! كالم الفقثؿل الؿتؼدم، وأقرة وكؼؾ يف الحاشق ،(81)ص «يف الؿسقح الدجال

، وأن ب  ودَ  لؽـف جؿع ما هب  ، طؾك أكف كتاب جامع فعاًل ة الؽثقرة وهق مـ األدل

مـ الؿراجع التل تتضؿـ هذا الؿقضقع » إكف جؿعف(: 1)ص «ةالؿؼدم»يف  ققلف

 !!«ةوحسـة بلساكقد صحقح

إن هق إال مجرد دطقى لترويج الؽتاب؛ فالرجؾ ال يعرف الصحقح 

ة وإن أصراه بعض الدكاتر ؛اش(ؿ  اش ق )َحق  والحسـ، وال الضعقػ، فؿا هق إال

 .!وغقره وقرضف
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  ٌدٍس نب رظٔل اىدعِٖ٘ اىربزُجٖ

 (1)«ثرشاط اىعاـألث اإلػاـ»ٌؤىف نتاب 

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (678.ص14ج) «ةالضَّ

 -«ـ مقيتم القدركـ الدجال مـ أدركـل، أو لقؽقكـ قريبً : »(6855) حديث

امـؽر   .جدًّ

حدثـا محؿد  (:0/022/6312« )الؿعجؿ األوسط»أخرجف الطبراين يف 

بـ طقسك بـ شقبة قال: حدثـا طؾل بـ شعقب السؿسار قال: حدثـا معـ بـ 

اهلل بـ بسر  طقسك الؼزاز قال: حدثـا معاوية بـ صالح طـ أبل القازع طـ طبد

                                           

م( محؿد بـ طبد الرسقل بـ طبد السقد  1691 , 1635هـ =  1153 , 1545الَبْرَزْكجل ) (1)

وإدب- مـ فؼفاء الشافعقة- برزكجل إصؾ- الحسـل الربزكجل: فاضؾ، لف طؾؿ بالتػسقر 

ولد وتعؾؿ بشفرزور، ورحؾ إلك هؿذان وبغداد ودمشؼ والؼسطـطقـقة ومصر، واستؼر يف 

، «ط ,اإلشاطة يف أشراط الساطة »الؿديـة، فتصدر لؾتدريس، وتقيف هبا- لف كتب، مـفا: 

 ,الجاذب الغقبل » ترجؿف طـ الػارسقة، وسؿاه« خ ,حؾ مشؽالت بـ العربل »وكتاب يف 

، «الـقاقض لؾروافض»، و«تػسقر البقضاوي»يف شرح « أهنار السؾسبقؾ»يف دمشؼ، و« خ

الؼقل السديد والـؿط الجديد يف »، و«خ ,خالص التؾخقص »، و«شرح ألػقة الؿصطؾح»و

: 4« )سؾؽ الدرر»(، و254، 6.253« )إطالم»خ(- اكظر:  –وجقب رسؿ اإلمام والتجقيد 

 (-2.128« )هقر الؽردمشا»(، و65



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0117

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 «-ح إٓ معـلؿ يروه طـ معاوية بـ صال»مرفقًطا- وقال: 

كالهؿا ثؼة، وكذا السؿسار، وأما مـ دوكف وأبق القازع فققفؿ: فال  قؾت:

(: 7.355« )الؿجؿع»يعرفان: لؽـ إول روى طـف جؿع، وقال الفقثؿل يف 

طـ شقخف محؿد بـ طقسك بـ شعقب )كذا(، ولؿ « إوسط»رواه الطرباين يف »

 «-أطرفف، وبؼقة رجالف ثؼات

زع( هذا لؿ يقثؼف أحد، حتك وٓ ابـ حبان، وقد أورده كذا قال، و)أبق القا

( هبذه الرواية، وكذلؽ فعؾ ابـ أبل حاتؿ 78.745« )الؽـك»البخاري يف 

 (: ففق يف طداد الؿجفقلقـ-4.2.451)

)زهقر بـ  وأكا أضـ أكف اشتبف طؾك الفقثؿل بى)أبل القارع( الؿدطق بى:

قس بف، وقد فرق بقـفؿا (، ول5.584مالؽ(: ففق الذي وثؼف ابـ حبان )

 «-الؿؼتـك»البخاري وابـ أبل حاتؿ والذهبل يف 

، «التفذيب»وأما شقخ الطرباين )محؿد بـ طقسك بـ شقبة( ففق مـ رجال 

تحرف اسؿ « إوسط»فال أدري هؾ غاب ذلؽ طـ الفقثؿل، أم أن كسختف مـ 

 فؾؿ يعرفف: وطؾك كؾ حال: فؾؿ يذكر الحافظ طـ أحد« شعقب»جده إلك 

 «-مؼبقل» «:التؼريب»تقثقؼف، ولذلؽ قال يف 

طـ أبل طبقدة  ,أيًضا,وقد روي الحديث بنسـاد آخر مـ صريؼ مجفقل 

لعؾف سقدركف بعض مـ رآين، أو سؿع » :بـ الجراح يف حديث لف يف الدجال بؾػظ

 «-كالمل
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َ
ِف٘ف

َّ
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َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 .5486« )الؿشؽاة»وقد خرجتف وتؽؾؿت طؾك إسـاده يف التعؾقؼ طؾك 

 .رواه الرتمذي وابـ حبان وغقرهؿا التحؼقؼ الثاين(،

وهـاك أحاديث كثقرة يف صػة الدجال مـؽرة ٓ تصح، مـفا مثاًل ما تؼدم 

 .(: فراجعف إن شئت6589برقؿ )

جامع إخبار وإققال »وحديث الرتجؿة مؿا أورده مملػ كتاب  قؾت:

ه! (، وكؼؾ يف الحاشقة كالم الفقثؿل الؿتؼدم، وأقر89)ص« يف الؿسقح الدجال

، وأن  وهق مـ إدلة الؽثقرة طؾك أكف كتاب جامع فعاًل، لؽـف جؿع ما هبَّ وَدبَّ

مـ الؿراجع التل تتضؿـ هذا الؿقضقع »(: إكف جؿعف 9)ص« الؿؼدمة»ققلف يف 

 !«!بلساكقد صحقحة وحسـة

إن هق إٓ مجرد دطقى لرتويج الؽتاب: فالرجؾ ٓ يعرف الصحقح 

اش(: وإن أصراه بعض الدكاترة والحسـ، وٓ الضعقػ، فؿا هق إٓ اش قؿَّ  )َحقَّ

 -!وغقره وقرضف

فؼد حشاه  ؛«ةألشراط الساطة اإلشاط»كتابف ومثؾف الشقخ البرزكجل يف 

ومـ ذلؽ  ،ةوالؽشقفات الخقالق ،ةوبلققال الصقفق ،ةوالقاهقة باألحاديث الؿـؽر

هذا و» «:...ـ رأينمَ  ركف بعُض ْد ف يُ ولعؾ  »: ققلف يف حديث ابـ حبان الؿتؼدم

لؿ يبؼ  ڽالبعض هق الخضر؛ ألمقر: أحدها: أن مـ طدا الخضر وطقسك 

ف، ومـ ذلؽ أكف صرح بلن ئإلك آخر هرا...« باإلجؿاع ملسو هيلع هللا ىلصأحد مؿـ رآه 

 .مـف البـ حبان. واهلل الؿستعان االحديث صحقح! وما ذلؽ إال تؼؾقًد 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0121

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 ال أدري كقػ اكطؾك أمرهاة إلك زمـ الدجال خراف ڠوبؼاء الخضر 

؟! ولؽـ اهلل تبارك وتعالك قد -ةطـ جؿاهقر الصقفق فضاًل -طؾك بعض العؾؿاء 

طـ  فضاًل - ملسو هيلع هللا ىلصمـ أهؾ العؾؿ فبقـقا بطالن إدراك الخضر لؾـبل  اوفؼ كثقرً 

 .والعسؼالين وغقرهؿة ؛ كاإلمام البخاري وابـ تقؿق-ااستؿراره حقًّ 

 

* * *
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َ
ِف٘ف

َّ
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َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 اىؼ٘ذ اىسنتٔر 

 ٌدفٔظ اىصخٍَ زني اهلل اىعيفٖ 

 (1)«اىساركػِٖـيو »ٌدلق  -رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (692.ص14ج) «ةالضَّ

 -«سػؾتفؿ ممذكقهؿ اـ بعدكؿ زماكً ن مِ إ: »(6856) طؾك حديث

 .شاذ

يف  وأبق الشقخ ،كشػ إستار( , 1.181.357) «مسـده»يف  أخرجف البزار

( 15.195) «العؾؾ»يف  والدارقطـل ،(4.49.279 ,3) «صبؼات إصبفاكققـ»

 , 14.736) «تاريخ دمشؼ»يف  وابـ طساكر ،(1.435) «الســ»يف  ، والبقفؼلامعؾؼً 
                                           

هـ، الؿقافؼ  1369محػقظ الرحؿـ بـ زيـ اهلل بـ جـؽ هبادر بـ مراد السؾػل، ولد سـة  (1)

م، بالفـد، وهق يـتؿل لعائؾة )خان( الفـدية، التل تعد مـ أشفر العائالت الفـدية 1948

العؾؾ »، لؾذهبل« تؾخقص العؾؾ الؿتـاهقة يف إحاديث القاهقة» مـ تحؼقؼاتف:الؿسؾؿة- 

« الؿسـد»، «البحر الزخار، الؿعروف بؿسـد البزار»لؾدارقطـل، « القاردة يف إحاديث الـبقية

ٕبل بؽر أحؿد الـجاد البغدادي- تقيف لقؾة الثالثاء التاسع « مسـد طؿر بـ الخطاب»لؾشاشل، 

م هـ.الؿقافؼ السابع والعشريـ مـ شفر يـاير لعا1418والعشريـ مـ شفر رمضان لعام 

م، بؿستشػك دبل، بدولة اإلمارات العربقة الؿتحدة، بعد أن مؽث هبا بضعة أيام لؾعالج 1998

: حقاتف وآثاره $سقرة الشقخ الدكتقر محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل » كتاباكظر: فقفا- 

 «-العؾؿقة



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0121

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

السؽري قال: سؿعت إطؿش يحدث طـ أبل ة مـ صرق طـ أبل حؿز الؿصقرة(

اإلمام ضامـ، والؿمذن ممتؿـ، »: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل قال: قال رسقلة صالح طـ أبل هرير

قال: فؼال رجؾ: يا رسقل اهلل! لؼد تركتـا  «-واغػر لؾؿمذكقـ ،ةد إئؿالؾفؿ! أرش

ـ كتـافس يف إذان بعدك؟ قال:  -- فذكره--وكح

ؿ يسؿعف إطؿش بالقؼقـ مـ أبل صالح، وإكؿا سؿعف ل» :وقال البقفؼل

 «-مـ رجؾ طـ أبل صالح

التحؼقؼ: أن إطؿش سؿعف مـ الرجؾ طـ أبل صالح، وطؾقف أكثر  قؾت:

 , 1.232) «اإلرواء»يف  والتػصقؾ ،ةالروايات، ثؿ سؿعف مـ أبل صالح مباشر

ة وهق زياد ،ةغقره: إذ لقس الؿؼصقد هـا إٓ بقان حال حديث الرتجؿ(، و233

مـ رجال ة ، وهق ثؼ,واسؿف: محؿد بـ مقؿقن,السؽري ة هبا أبق حؿز تػرد

 ,يقمئذ,ر لل سقٕكف لؿ يت :«اإلرواء»يف  الشقخقـ: ولذلؽ كـت قد صححتفا

الذيـ لؿ يذكروها يف الحديث طـ إطؿش ة آصالع طؾك العدد الغػقر مـ الروا

ة طؾك اختالففؿ طؾقف يف إسـاده، وقد سؿاهؿ الدارقطـل فبؾغ طددهؿ كحق خؿس

 -، أكثرهؿ مـ الثؼاتاوثالثقـ راويً 

يف  -بارك اهلل فقف-وقد تقلك تخريج أحاديثفؿ الدكتقر محػقظ السؾػل 

: ولذلؽ قال الؽالم بتخريجفاة فال داطل إلصال ؛«طؾؾ الدارقطـل»طؾك  ؾقؼفتع

 :,هذهة أبل حؿزة لزياد طؼب سرد إسؿاء الؿشار إلقفا وذكره, الدارقطـل

تػرد بآخره و» :وقد أشار إلك هذا البزار بؼقلف طؼب الحديث -«ةقست محػقضل»
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 «-ولؿ يتابع طؾقف ،ةأبق حؿز

 «اإلرشاد»يف  لحػاظ، كؿثؾ الخؾقؾلوطؾك ذلؽ جرى غقره مـ ا

 «-ملسو هيلع هللا ىلصٓ يصح طـ الـبل و» :قال(، و3.885)

 «تاريخف»يف  ولعؾ الخطقب البغدادي مـفؿ: فنكف أخرج الحديث

دون ة طـ أبل حؿز امـ بعض الطرق الؿشار إلقفا آكػً ( 388 – 4.387)

 !ةالزياد

 «امؾالؽ»يف  الؿذكقر ما أخرجف ابـ طدية وٓ يعؽر طؾك تػرد أبل حؿز

اهلل بـ سؾقؿان الؼرشل قال: ثـا يحقك بـ  مـ صريؼ طقسك بـ طبد( 5.258)

 -ةطقسك قال: ثـا إطؿش بف: وفقف الزياد

ٓ تعرف ة وهذه الزياد» :ٓ يعؽر طؾك ذلؽ: ٕن ابـ طدي قال طؼبف قؾت:

السؽري طـ إطؿش، وقد جاء هبا طقسك بـ سؾقؿان هذا طـ ة إٓ ٕبل حؿز

 «-حديثن طـ إطؿش، وطقسك ضعقػ يسرق اليحقك بـ سؾقؿا

إلك بعض الؿصادر التل جاء فقفا الحديث ة وٓ بلس بعد ذلؽ مـ اإلشار

إلك أرقامفا  ,أيًضا, ةمع اإلشار ،ةطـ إطؿش بدون الزيادة مـ الطرق الؽثقر

 :وأجزائفا

 (-1.356.517) «ســ أبل داود» ,1

 -(1.269.257) «ســ الرتمذي» ,2



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0123

ْ
ى
َ
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 (-3.15.1528) «ةـ خزيؿصحقح اب» ,3

 -(53 – 3.52لؾطحاوي ) «مشؽؾ أثار» ,4

 (-472، 461، 424، 382، 2.284) «مسـد اإلمام أحؿد» ,5

 (-439.999 , 438) «مسـد الحؿقدي» ,6

 5.185.4365و 1.85.74) «معجؿ الطرباين إوسط» ,7

 (-266.8582، 9.249.8544و 6.129/5266و

 ،(ةهـدي , 164، 155، 123، 59ص) «معجؿ الطرباين الصغقر» ,8

 (-1569, 1565« )الروض الـضقر»و

 (-2.232ٕبل كعقؿ ) «أخبار أصبفان» ,9

 (-11.356و 9.413و 6.167و 3.242) «تاريخ بغداد» ,15

 

* * *
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َ
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ْ
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  زْري نب ُارص اىِارص ٌدلق/اىؼ٘ذ اىسنتٔر

 (1)نب خجصال «أغصاف اىٍعِس»

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (855.ص14ج) «ةالضَّ

َـّ مِائَ : »(6851) حديث ـْ َذَكَرُه : اهلُل َأْكَبُر، ُسْبَحاَن ةٍ ُدُبَر ُكؾِّ َصاَل  ةٍ َمرَّ  ةَ َكؾَِؿاٌت َم

َٓ ُققَّ  َٓ َحْقَل َو َٓ َشِريَؽ َلُف، َو َّٓ اهلُل، َوْحَدُه  َٓ إَِلَف إِ ، َواْلَحْؿُد لِؾَِّف، َو
ِ
َّٓ  ةَ اهلل ،  إِ

ِ
بِاهلل

َـّ   -- َلْؿ َيْرَفْعفُ «ُثؿَّ َلْق َكاَكْت َخَطاَياُه مِْثَؾ َزَبِد اْلَبْحِر، َلَؿَحْتُف

 .مـؽر مقققف

اهلل:  ثـا يحقك )كذا( بـ طبد :ة( مـ صريؼ ابـ لفقع2/103أخرجف أحؿد )

صاحب ,أن أبا كثقر مقلك بـل هاشؿ حدثف: أكف سؿع أبا ذر الغػاري 

 «-قال أبل: لؿ يرفعف» :-- فذكره- ويف آخره-:يؼقل ,ملسو هيلع هللا ىلص اهلل رسقل

وهق مع وقػف ضعقػ اإلسـاد، مـؽر الؿتـ: فنن )أبا كثقر( هذا:  قؾت:

( 64.582) «الؽـك»يف  مجفقل ٓ يعرف، ولؿ يقثؼف أحد، وقد أورده البخاري

إلك هذا الحديث، وسؽت طـف- وكذلؽ فعؾ ابـ أبل حاتؿ فؼال  اشقرً م

يؿحق الخطايا- ة ر الغػاري: أن التسبقح يف دبر الصالسؿع أبا ذ»(: 4.2.429)

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)
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ْ
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 «-اهلل روى طـف حقل بـ طبد

 «:الؿسـد»يف  : صدوق يفؿ، وقع,الؿعافري الؿصري هق:-ل( هذا )ُحقو

جامع »يف  - ويظفر أكف خطل قديؿ: فنكف وقع كذلؽ,كؿا رأيت,يحقك( )

لدكتقر ولؿ يتـبف لف محؼؼف ا ،(13.815.11513بـ كثقر )ٓ« الؿساكقد

 اش!اش قؿ  يسعف إال ذلؽ؛ فنكف حق   الؼؾعجل، وال

وكبف  ،(6/022بـ حجر )ال« أصراف الؿسـد»يف  وطؾك الصقاب وقع

محؼؼف الدكتقر زهقر بـ كاصر الـاصر طؾك خطل الؿطبقع، وجزم بلكف تحريػ، 

 كؿا فاتف ،«والتعديؾ الجرح» مصادر مـ كتب الرجال، وفاتفة وأحال إلك طد

 «.يعرف ال: »وقال ،«أصرافف»فنكف مقافؼ لى ؛«التعجقؾ»

وكحقهؿ، ولقس ة ضعقػ لسقء حػظف، إال فقؿا رواه العبادل :ةوابـ لفقع

 .هذا مـف

يف الباب، ة القاردة وأما أكف مـؽر الؿتـ: فألكف مخالػ لألحاديث الصحقح

 ةٍ الَص  ؾِّ كُ  ؾَػ َخ  ُح سبِّ تُ ... » :بؾػظ اوبعضفا طـ أبل ذر كػسف مرفقطً  ٓسقؿاو

 -«وثالثقـ اأربعً  رُ ؽبِّ الثقـ، وتُ وثَ  اد ثالثً حؿَ قـ، وتَ الثِ وثَ  اثالثً 

يف  غقره بسـد صحقح، وهق مخرج(، و5.158أخرجف أحؿد )

 (-1125) «ةالصحقح»

أن الحافظ ة ولؼد كان مـ البقاطث طؾك تحؼقؼ الؼقل يف حديث الرتجؿ
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ْ
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ة ه بصقغبؾ وصدر :(2.261.7) «الرتغقب»يف  الؿـذري سؽت طـ إسـاده

(: 15.151) «الؿجؿع»يف  )طـ( الؿشعر بؼقتف يف اصطالحف! وققل الفقثؿل

 «!رجالف حديثفؿ حسـة ، وأبق كثقر: لؿ أطرفف، وبؼقارواه أحؿد مقققفً »

 !(2.449) «الرتغقب»طؾك  الؿعؾؼقنة وتؼؾده الثالث

« الؽبقر»و ،«الجامع الصغقر»يف  وأهؿ مـ ذلؽ كؾف أن السققصل أورده

: فؽلكف لؿ يـتبف لؼقل ,كؿا هق معؾقم,ة وهق خاص بإحاديث الؿرفقط! اأيًض 

 «-ؿ يرفعفل: »أحؿد طؼب الحديث

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0127

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 /يب اىسُ٘اأالنب  «األْٔال»ٌدلق 

 (1)-ـفا اهلل ـِّ- ٌجسي فتدٖ اىع٘س

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (844.ص14ج) «ةالضَّ

ا إٓ وقػف اهلل طؾك جسر مـ أمر الـاس شقئً  ٓ يؾل أحد: »(6865) حديث

فـاج أو غقر كاج، ٓ يبؼك مـف طظؿ إٓ فارق  ،ةجفـؿ، فزلزل بف الجسر زلزل

مظؾؿ كالؼرب يف كار جفـؿ ٓ يبؾغ قعره  بٍّ صاحبف، فنن هق لؿ يـج ذهب بف يف ُج 

 -«اسبعقـ خريػً 

اضعقػ   .جدًّ

مـ صريؼ إبراهقؿ بـ  (254.247) «إهقال»يف  أخرجف ابـ أبل الدكقا

: ةقال: أخربين سعقد الؿؼربي طـ أبل هرير ,ةمـ أهؾ الؿديـ,الػضؾ الؼرشل 

فتخؾػ،  ،أن طؿر بـ الخطاب استعؿؾ بشر بـ طاصؿ الجشؿل طؾك )صـعاء(

مـ ة فؾؼقف طؾك باب الؿسجد، فؼال لف: يا بشر! ألؿ أستعؿؾؽ طؾك صدق

 ؾػؼراء والؿساكقـ؟ فؼال لفصدقات الؿسؾؿقـ، وقد طؾؿت أن هذه الصدقات ل

 .-- فذكره-يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بشر بـ طاصؿ: بؾك: ولؽـ سؿعت رسقل
                                           

ا بؿحافظة الغربقة بؿصر، م بؿديـة صـط1963أبق مريؿ مجدي فتحل السقد إبراهقؿ، ولد سـة  (1)

 .وقام بتللقػ وتحؼقؼ العديد مـ الؽتب ويؼقؿ هبا، تخرج مـ كؾقة دار العؾقم بجامعة الؼاهرة،



 
ث»يف  0128

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
حتك وقػ طؾك سؾؿان وأبل ذر، فؼآ لف: يا أمقر  افلقبؾ طؿر راجعً 

؟ قال: ذكر بشر بـ طاصؿ كذا وكذا: ففؾ اما شلن وجفؽ متغقرً ! الؿممـقـ

ؿ يؾل هذا إمر، فلجعؾف ؟ قآ: كعؿ- قال: فليؽملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعتؿ ذلؽ مـ رسقل

إلقف؟ قآ: مـ ترب اهلل وجفف، وألصؼ خده بإرض، ولؿ كر مـؽ يا أمقر 

، ولؽـا كخاف أن تقلل هذا إمر مـ لقس لف بلهؾ: اخقرً  الؿممـقـ! بعُد إٓ

 .فقفؾؽ بذلؽ

اوهذا إسـاد ضعقػ  قؾت: : ,وهق: الؿخزومل,: إبراهقؿ بـ الػضؾ جدًّ

 «-مـؽر الحديث طـ الؿؼربي»(: 1.1.311) «التاريخ» يف مرتوك- قال البخاري

 -,كؿا ترى,وهذا مـ روايتف طـف  قؾت:

وٓ  ،ةقس بثؼل: »وكذا قال أبق حاتؿ والـسائل- وقال هذا يف مقضع آخر

 «-يؽتب حديثف

بعض الؿعؾؼقـ وجفؾفؿ بفذا العؾؿ جؿعفؿ بقـ الؿتـاقضات ة ومـ حداث

 «:هقالاأل»طؾك  يف كتابتفؿ؛ فؼال الؿعؾؼ

اوإسـاده ضعقػ  ،حديث ضعقػ )!(»  )!(«!!! ا)!( إن لؿ يؽـ مقضقطً  جدًّ

(: 3.139.24) لضعػف، وقال اباختصار مشقرً « الرتغقب»يف  وذكره الؿـذري

 «-رواه ابـ أبل الدكقا وغقره»

* * *  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0131

ْ
ى
َ
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 /اىسنتٔر «ثاىٍفصف»ـىل  اىٍفيق

   أُٔر ٌدٍٔد زُايت

 (1)-ـفا اهلل ـِّ-

ِعقػَ »يف  لباينذكره الشقخ ٕا  طؾك حديثطـد تعؾقؼف  (845.ص14ج) «ةالضَّ

ا إٓ وقػف اهلل طؾك جسر جفـؿ، فزلزل بف ٓ يؾل أحد مـ أمر الـاس شقئً : »(6865)

فـاج أو غقر كاج، ٓ يبؼك مـف طظؿ إٓ فارق صاحبف، فنن هق لؿ يـج  ،ةالجسر زلزل

 -«اسبعقـ خريػً  ذهب بف يف جب مظؾؿ كالؼرب يف كار جفـؿ ٓ يبؾغ قعره

اضعقػ   .جدًّ
                                           

 التاريخ مجال يف مصري وأكاديؿل كاتب ،هرةبالؼا م( 1971ولد طام ) أكقر محؿقد زكايت، (1)

لف كتابات متعددة يف مجآت مختؾػة- حائز طؾك  ،بجامعة طقـ شؿس والحضارة، يعؿؾ

ـ م،  2555جائزة إستاذ الدكتقر طبد الحؿقد العبادي مـ الجؿعقة التاريخقة  وجائزة اإلبداع م

وممسس الجؿعقة  الؿحؽؿة، دورية كان التاريخقة م، وطضق الفقئة آستشارية يف 2558السقيد 

 التاريخقة لشباب الباحثقـ-

زيارة جديدة »، «معجؿ مصطؾحات التاريخ اإلسالمل»، «هتقيد الؼدس»مـ مملػاتف: 

، «فـ كتابة إبحاث والرسائؾ الجامعقة»، «الطريؼ إلك صدام الحضارات»، «لالستشراق

 -«طؾؿ التاريخ واتجاهات تػسقره»

تاريخ »ٓبـ القردي، ومخطقط « خريدة العجائب وفريدة الغرائب»ومـ تحؼقؼاتف: مخطقط 

 إلسؿاطقؾ بـ أمقر الؿممـقـ-« إكدلس

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D9%85_%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9_%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82_%D8%A5%D9%84%D9%89_%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%81%D9%86_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7%D8%AA_%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D9%87&action=edit&redlink=1


 
ث»يف  0130

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
( مـ صريؼ إبراهقؿ بـ 254.247) «إهقال»يف  أخرجف ابـ أبل الدكقا

 :ةقال: أخربين سعقد الؿؼربي طـ أبل هرير ,ةمـ أهؾ الؿديـ,الػضؾ الؼرشل 

فتخؾػ،  ،أن طؿر بـ الخطاب استعؿؾ بشر بـ طاصؿ الجشؿل طؾك )صـعاء(

مـ ة بشر! ألؿ أستعؿؾؽ طؾك صدق فؾؼقف طؾك باب الؿسجد، فؼال لف: يا

 صدقات الؿسؾؿقـ، وقد طؾؿت أن هذه الصدقات لؾػؼراء والؿساكقـ؟ فؼال لف

 .-- فذكره-يؼقل: ملسو هيلع هللا ىلص اهلل بشر بـ طاصؿ: بؾك: ولؽـ سؿعت رسقل

حتك وقػ طؾك سؾؿان وأبل ذر، فؼآ لف: يا أمقر  افلقبؾ طؿر راجعً 

شر بـ طاصؿ كذا وكذا: ففؾ ؟ قال: ذكر باما شلن وجفؽ متغقرً ! الؿممـقـ

؟ قآ: كعؿ- قال: فليؽؿ يؾل هذا إمر، فلجعؾف ملسو هيلع هللا ىلص اهلل سؿعتؿ ذلؽ مـ رسقل

إلقف؟ قآ: مـ ترب اهلل وجفف، وألصؼ خده بإرض، ولؿ كر مـؽ يا أمقر 

، ولؽـا كخاف أن تقلل هذا إمر مـ لقس لف بلهؾ: اخقرً  الؿممـقـ! بعُد إٓ

 .فقفؾؽ بذلؽ

اسـاد ضعقػ وهذا إ قؾت: : ,وهق: الؿخزومل,: إبراهقؿ بـ الػضؾ جدًّ

مـؽر الحديث طـ »(: 1.1.311) «التاريخ»يف  مرتوك- قال البخاري

 «-الؿؼربي

 -,كؿا ترى,وهذا مـ روايتف طـف  قؾت:

وٓ  ،ةقس بثؼل» :وكذا قال أبق حاتؿ والـسائل- وقال هذا يف مقضع آخر

 «-يؽتب حديثف



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0131

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

وجفؾفؿ هبذا العؾؿ جؿعفؿ بقـ الؿتـاقضات بعض الؿعؾؼقـ ة ومـ حداث

 «:إهقال»طؾك  يف كتابتفؿ: فؼال الؿعؾؼ

اوإسـاده ضعقػ  ،حديث ضعقػ )!(»  )!(«!!! ا)!( إن لؿ يؽـ مقضقطً  جدًّ

(: 3.139.24) لضعػف، وقال اباختصار مشقرً « الرتغقب»يف  وذكره الؿـذري

 «-رواه ابـ أبل الدكقا وغقره»

وأبق  ،(26.1219 , 2.25) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  وقد أخرجف الطرباين

( مـ صريؼ سقيد بـ 82.1153, 3.81) «ةالصحابة معرف»يف  كعقؿ

أن طؿر بـ  :ةالعزيز: ثـا سقار أبق الحؽؿ طـ أبل وائؾ شؼقؼ بـ سؾؿ طبد

 .-- الحديث كحقه-استعؿؾ بشر بـ طاصؿ ڤالخطاب 

ا ,أيًضا,وهذا كالذي قبؾف ضعقػ  قؾت: العزيز:  بـ طبد: سقيد جدًّ

( يف إطاللف لفذا الحديث- وأصؾف ققل 5.256مرتوك: كؿا قال الفقثؿل )

 وقال «-طـده مـاكقر، أكؽرها أحؿد»(: 2.2.148) «التاريخ الؽبقر»يف  البخاري

بـ حجر ٓ «ةصاباإل»يف و «-يف حديثف كظر ٓ يحتؿؾ(: »263)ص «الضعػاء»يف 

اري مـ صريؼ سقيد، وقال: لؿ يروه أخرجف البخ»(: )بشر ابـ طاصؿة يف ترجؿ

 «-طـ سقار غقر سقيد فقؿا أطؾؿ، ويف حديثف لقـ- اكتفك

: فنكف ٓ يشبف كالم البخاري اوأخشك أن يؽقن محرفً  ،)البخاري( كذا فقف:

 .فقؿا أطؾؿ



 
ث»يف  0132
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صحقح » :أن الؿراد بف« ةالؿعرف»طؾك  وقد تبادر إلك ذهـ الدكتقر الؿعؾؼ

 «!قػ طؾقف طـد البخاريقؾت: ولؿ أ» :فؼال ؛«البخاري

 !وكقػ يؽقن فقف، وراويف )سقيد( شديد الضعػ طـده؟

ومـ صريؼف  ،(12.217.12592) «الؿصـػ»يف ة قبشوأخرجف ابـ أبل 

بسـد صحقح طـ محؿد الراسبل طـ بشر بـ  (83.1154, 3.82) أبق كعقؿ

 .-- فذكر كحقه-طاصؿ قال:

وبف جزم  ،الل الراسبل(ؾقؿ أبق هسالظاهر أكف: )ابـ  :و)محؿد الراسبل(

فنن كان كؿا قال: فاإلسـاد » :فؼال الحافظ طؼبف :«آستقعاب»يف  الرب ابـ طبد

 «-مـؼطع، فنكف لؿ يدرك بشر بـ طاصؿ

ة كؿا استظفرت أكف هق: ٕن السؿعاين لؿ يذكر يف هذه الـسبإو قؾت:

 .( غقر: )ابـ سؾقؿ( هذاا)الراسبل( مـ يسؿك: )محؿدً 

صفا الحافظ كعادتف يف كتابف فقف، ولخة ت أققال إئؿثؿ هق مؿـ اختؾػ

 -«ةصدوق فقف لقـ، مـ السادس» :بؼقلف« التؼريب» ؿالؼق

 

* * *
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 أةٔ رػ٘س  $صٓص اىؼ٘ذ األىتاِن 

  -ـفا اهلل ـِّ-

  «ثواىسٗاُث صٔل اىعِأـىل ث اىرشح واإلةاُ» ٌدلق

 ث نب ةػال
ُ
 (1)$هربي اىف

ِعقػَ ا»يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (941.ص14ج) «ةلضَّ

 -«يف الـار طؾك وجفف ف اهلل مرأتف، كبَّ امـ أصاع : »(6954) طؾك حديث

 .مقضقع

برتققؿل(  132.623)ص «ةذيؾ إحاديث الؿقضقط»يف  أورده السققصل

حدثـا  :الديؾؿل بسـده طـ الؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدية مـ رواي

طـ جعػر بـ ة ؿرو بـ هاشؿ طـ ابـ أبل كريؿاهلل بـ صالح: حدثـا ط طبد

 .محؿد طـ أبقف طـ جابر طـ طؾل بـ أبل صالب رفعف

وقد سؽت طـف السققصل، فؾؿ يتؽؾؿ طؾك إسـاده بشلء: ولذلؽ  قؾت:

قؾت: بقض لف: كلكف أراد (: »)ملبـ طؾقف بعد أن رمز لؾديؾؿل اقال ابـ طراق معؼبً 

الرحؿـ الصايغ،  ؾح لل، إٓ أن أحؿد بـ طبدأن يبقـ طؾتف فؾؿ يتػؼ لف، وأكا لؿ ت

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)
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 -«ةلؿ أقػ لفؿ طؾك ترجؿ :-- والؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدي--- و-و

فال يـبغل لؿثؾف أن يسؽت  :ةإن لؿ يجد لفؿ ترجؿة همٓء إربع فلققل:

طـ بعض مـ فققفؿ، وقد حاول أن يتعرف طؾك مـ دوهنؿ: فؾؿ يعرففؿ، بقـؿا 

: ، وهقاؿ، فقفؿ مـ يعرف بالضعػ، وأحدهؿ ٓ يعرف أيًض البعض الؿشار إلقف

 -ةفنين لؿ أجد لف ترجؿ :(ةابـ أبل كريؿ)

« التفذيب»يف  : ففق مرتجؿ,البقرويت وهق:-وأما )طؿرو بـ هاشؿ( 

وقال  «-لقس بذاك :ةثؼ، وقال ابـ وارو» «:الؿغـل»يف  غقره، وقال الذهبلو

 «-صدوق يخطئ» «:التؼريب»يف  الحافظ

ة ففق مشفقر، ومعروف بالضعػ: إٓ يف رواي :ا )طبد اهلل بـ صالح(وأم

وحديثـا لقس مـ هذا  ،«الػتحة مؼدم»يف  طـف: كؿا قرره الحافظة بعض إئؿ

ولؿ ,إن كان قد وثؼ (، والؼبقؾ: فنن )الؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدي

يف  طرباينوإكؿا هق مـ شققخ ال ،ة: فؾقس هق مـ أولئؽ إئؿ,يعرفف ابـ طراق

الذي  ,طافاه اهلل,يف كتاب الشقخ حؿاد إكصاري ة ولف ترجؿ ،«معاجؿف»

 (-327.649) «الؼاصل والداين يف تراجؿ شققخ الطرباينة بؾغ»: أسؿاه

الحديث فال أراه ة ف بف ابـ طراق سؽقت السققصل طـ طؾوأما ما وجَّ 

يخػك طؾك مثؾ  ويقـ، ويف ضـل أن مثؾف ٓاوذلؽ لؾضعػ الذي يف الر ،اوجقفً 

الحافظ السققصل، وإكؿا سؾؽت طـف لظفقر وضعف وبطالكف بالؾػظ الؿذكقر: 

ة كان يساير كساءه ويطقعفـ فقؿا ٓ مخالػ ملسو هيلع هللا ىلصٕن مـ الؿؼطقع بف أن الـبل 
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ة القداع أن تليت بعؿرة حقـؿا لؿ تستطع يف حجة مع طائش ملسو هيلع هللا ىلصلؾشرع: كؿا صـع 

الرحؿـ أن يعؿرها مـ  ا طبدأخاه ملسو هيلع هللا ىلصالحج: لؿا طرض لفا مـ الحقض، فلمر 

جابر بـ ة وقال راوي الؼص ،ةالـاس يستعدون لؾرجقع إلك الؿديـ(، و)التـعقؿ

الشلء:  ,ةطائش,، إذا هقيت سفاًل  رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل» :ڤاهلل  طبد

 (-92)ص «القداعة حج» اكظر .«تابعفا طؾقف

يف ة ـ بطاهلل ب ولعؾ أصؾ الحديث إكؿا هق بالؾػظ الذي ساقف أبق طبد

مـ أصاع امرأتف يف » (:254.379) «ةوالدياكة طؾك أصقل السـة الشرح واإلباك»

 .كحقه الحديث« ---كؾ ما تريد

يف  اقضعقػ؛ فؼد أورده ابـ طر  » :وطؾؼ طؾقف صفري أبق رشقد بؼقلف

 «!(0/012طزاه لؾدارمل )و «ةتـزيف الشريع»

طراق لرمزه الؿتؼدم وهذا وهؿ فاحش! مـشمه طدم االكتباه الصطالح ابـ 

كتاب فتقهؿ أكف أراد )الدارمل( طؾك اصطالح مملػ  ،أكف لى)لؾديؾؿل(( )مل

 .-تللقػ مستشرق هقلـدي-« ةمػتاح كـقز السـ»

ويغؾب طؾك الؽثقر  ،ةغقر مسـدة هذا أحاديثف معؾؼة كتاب ابـ بط :تـبقف

ال  ايًج والقضع، وقد قام بتخريجفا صفري الؿذكقر تخرة مـفا الضعػ والـؽار

ققلف  ؛ مثؾاضاهرً  اما؛ فؼد قصر يف تخريج كثقر مـ أحاديثف تؼصقرً  بلس بف إلك حدٍّ 

 .(02رقؿ )...« اءؿَ ؾَ ور العُ ُد ـ ُص مِ  ازاطً تِ اكْ  ؾؿَ العِ  عُ زتَ ـْ ال يَ  اهللَ  إن  : »ملسو هيلع هللا ىلص

 فؼد طزاه لؾترمذي وابـ ماجف وغقرهؿا، مع أكف مؿا رواه البخاري ومسؾؿ
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الذي طزاه « الترمذي»طؾك  غريب أكف مع طزو الؿعؾؼومـ ال «!صحقحقفؿا»يف 

 !أكف رواه الشقخانة إلقف قد ذكر يف الحاشق

استػادتف مـ كتب األلباين، ة مع قؾ-وقد الحظ طؾقف بعض الباحثقـ أكف 

إذا ذكره؛ ذكره بؾؼبف وكسبتف  -طزوه إلقفا مع كثرتفا، وبالغ اكتشارها؛ ففقة وكدر

رق بقـف وبقـ سائر الؿستػقديـ والـاقؾقـ مـ كتبف، مع كلكف ال ف !)األلباين(: فؼط

جف إحدى بـاتف؛ مؿا يقجب طؾقف أن يذكره بشلء مـ  أكف مـ تالمذتف الؼدامك وزو 

؛ -كؿا هق الؿعروف طـف-لأللباين فقف ة التبجقؾ واالحترام، وهذا مؿا ال رغب

لؾقاقع  اكً وإكؿا بقا ،ةولؽـ طؾك األقؾ أن يؼقل: )شقخـا األلباين( ال تزكق

وأتساءل طـ سبب كتؿاكفا: أهق الخقف مـ أن يصقبف شلء مـ  ،ةوالحؼقؼ

مـف ة األذى الذي أصاب شقخف األلباين مـ أطدائف وخصقمف، أم هق مساير

 .أطؾؿ ؟! فؼؾـا: اهلل ... أم...لؾؿشرف طؾك رسالتف، أم

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0137

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

 اىٍعترشق اىٓٔىِسي فِعِم 

 (1)«ثٌفتاح نِٔز اىعِ»نتاب ٌؤىف 

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طـد تعؾقؼف  (941.ص14ج) «ةالضَّ

 -«يف الـار طؾك وجفف ف اهلل مرأتف، كبَّ امـ أصاع : »(6954) طؾك حديث

 .مقضقع

 132.623ص) «ةذيؾ إحاديث الؿقضقط»يف  أورده السققصل

: الديؾؿل بسـده طـ الؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدية برتققؿل( مـ رواي

طـ جعػر بـ ة اهلل بـ صالح: حدثـا طؿرو بـ هاشؿ طـ ابـ أبل كريؿ حدثـا طبد

                                           

م(: أركد جان فـسـؽ، مستشرق هقلـدي-  1939 , 1882هـ =  1358 , 1299سـِؽ )فِـْ (1)

إلك وفاتف- وقام برحالت إلك ومصر  1972كان أستاذ الؾغة العربقة يف جامعة لقدن مـ سـة 

وسقرية وغقرهؿا مـ بالد العرب- واكصرف إلك العـاية بالحديث الـبقي، فقضع باإلكؽؾقزية 

ة يف أربعة طشر كتاًبا مـ كتب الســ والسقرة، كؼؾف إلك العربقة إستاذ معجًؿا لأللػاظ القارد

، وتقلك فـسـؽ تحرير )دائرة الؿعارف «ط ,مػتاح كـقز السـة »محؿد فماد طبد الباقل وسؿاه 

م، بؾغاهتا الثالث، فلتؿ مـفا أربعة مجؾدات وخؿس مالزم- وكتب  1925اإلسالمقة( سـة 

تؾػة- ولف كتب باإلكؽؾقزية طـ اإلسالم والؿسؾؿقـ- وبدأ بـشر مؼآت كثقرة يف مجالت مخ

بالعربقة، وتقيف قبؾ إتؿامف- اكظر: « ط ,الؿعجؿ الؿػفرس ٕلػاظ الحديث الـبقي »

 (-1.289« )إطالم»
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 .محؿد طـ أبقف طـ جابر طـ طؾل بـ أبل صالب رفعف

وقد سؽت طـف السققصل، فؾؿ يتؽؾؿ طؾك إسـاده بشلء: ولذلؽ  قؾت:

قؾت: بقض لف: كلكف أراد » :()ملبـ طؾقف بعد أن رمز لؾديؾؿل اقال ابـ طراق معؼبً 

الرحؿـ الصايغ،  بقـ طؾتف فؾؿ يتػؼ لف، وأكا لؿ تؾح لل، إٓ أن أحؿد بـ طبدأن ي

 -«ةلؿ أقػ لفؿ طؾك ترجؿ :-- والؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدي--- و-و

فال يـبغل لؿثؾف أن يسؽت  :ةإن لؿ يجد لفؿ ترجؿة همٓء إربع فلققل:

يعرففؿ، بقـؿا طـ بعض مـ فققفؿ، وقد حاول أن يتعرف طؾك مـ دوهنؿ: فؾؿ 

: ، وهقاالبعض الؿشار إلقفؿ، فقفؿ مـ يعرف بالضعػ، وأحدهؿ ٓ يعرف أيًض 

 -ةفنين لؿ أجد لف ترجؿ :(ةابـ أبل كريؿ)

« التفذيب»يف  : ففق مرتجؿ,البقرويت وهق:-وأما )طؿرو بـ هاشؿ( 

وقال  «-لقس بذاك :ةثؼ، وقال ابـ وارو» «:الؿغـل»يف  غقره، وقال الذهبلو

 «-صدوق يخطئ» «:التؼريب»يف  الحافظ

ة ففق مشفقر، ومعروف بالضعػ: إٓ يف رواي :وأما )طبد اهلل بـ صالح(

وحديثـا لقس مـ هذا  ،«الػتح»ة مؼدميف  طـف: كؿا قرره الحافظة بعض إئؿ

ولؿ ,إن كان قد وثؼ (، والؼبقؾ: فنن )الؿطؾب بـ شعقب بـ حقان إزدي

يف  وإكؿا هق مـ شققخ الطرباين ،ةلئؽ إئؿ: فؾقس هق مـ أو,يعرفف ابـ طراق

الذي  ,طافاه اهلل,يف كتاب الشقخ حؿاد إكصاري ة ولف ترجؿ ،«معاجؿف»

 (-327.649) «الؼاصل والداين يف تراجؿ شققخ الطرباينة بؾغ»: أسؿاه
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الحديث فال أراه ة ف بف ابـ طراق سؽقت السققصل طـ طؾوأما ما وجَّ 

ويقـ، ويف ضـل أن مثؾف ٓ يخػك طؾك مثؾ ايف الروذلؽ لؾضعػ الذي  ،اوجقفً 

الحافظ السققصل، وإكؿا سؾؽت طـف لظفقر وضعف وبطالكف بالؾػظ الؿذكقر: 

ة كان يساير كساءه ويطقعفـ فقؿا ٓ مخالػ ملسو هيلع هللا ىلصٕن مـ الؿؼطقع بف أن الـبل 

ة القداع أن تليت بعؿرة حقـؿا لؿ تستطع يف حجة مع طائش ملسو هيلع هللا ىلصلؾشرع: كؿا صـع 

الرحؿـ أن يعؿرها مـ  أخاها طبد ملسو هيلع هللا ىلصا طرض لفا مـ الحقض، فلمر الحج: لؿ

جابر بـ ة وقال راوي الؼص ،ةالـاس يستعدون لؾرجقع إلك الؿديـ(، و)التـعقؿ

الشلء:  ,ةطائش,، إذا هقيت سفاًل  رجاًل  ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل» :ڤاهلل  طبد

 (-92)ص «القداعة حج» :اكظر«- تابعفا طؾقف

يف ة اهلل بـ بط بالؾػظ الذي ساقف أبق طبد ولعؾ أصؾ الحديث إكؿا هق

مـ أصاع امرأتف يف » (:254.379) «ةوالدياكة طؾك أصقل السـة الشرح واإلباك»

 .كحقه الحديث« ---كؾ ما تريد

يف  ضعقػ: فؼد أورده ابـ طراق» :وطؾؼ طؾقف صفري أبق رشقد بؼقلف

 «!(2.215طزاه لؾدارمل )و «ةتـزيف الشريع»

ـشمه طدم آكتباه ٓصطالح ابـ طراق لرمزه الؿتؼدم وهذا وهؿ فاحش! م

كتاب فتقهؿ أكف أراد )الدارمل( طؾك اصطالح مملػ  ،)مل( أكف لـ)لؾديؾؿل(

 .-تللقػ مستشرق هقلـدي-« ةمػتاح كـقز السـ»

* * *  
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 /اىؼ٘ذ اىفاطو اىسنتٔر

 (1)-غفص اهلل ىّ- ةةاظً ف٘صو اىجٔاةص

                                           

اإلجازة العالقة  ، حصؾ طؾك(15.2.1954)باسؿ بـ فقصؾ بـ أحؿد الجقابرة، ولد يف  (1)

 ,هـ1398عة، بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الؿـقرة طام )الؾقساكس( مـ كؾقة الشري

م، ثؿ حصؾ طؾك الؿاجستقر يف السـة الـبقية، مـ قسؿ الدراسات العؾقا  1978الؿقافؼ

م، ثؿ حصؾ الدكتقراه يف 1981هـ الؿقافؼ 1451بالجامعة اإلسالمقة بالؿديـة الـبقية طام 

ـَّة الـبقية، طام  حائز طؾك جائزة إمقر كايػ بـ طبد العزيز آل م- 1984هـ الؿقافؼ 1454السُّ

 طؿؾ مدرًسا يف جامعة اإلمام ستة طشرة- .هـ1427سعقد العالؿقة يف السـة الـبقية لعام 

تػريج »، «مرويات الؾعـ يف السـة»، «صقب العقش يف حؽؿ إئؿة مـ قريش»مـ مملػاتف: 

، «يف الحؾػ باهلل أو بغقره الؿرويات القاردة» ،«الؽرب بػضائؾ شفقد الؿعارك والحرب

الحؾقة يف حؽؿ »، «تسفقؾ الدرب باختصار تػريج الؽرب بػضائؾ شفقد الؿعارك والحرب»

التؽػقر يف ضقء السـة »، «الدرر يف آداب وأحؽام السػر»، «ما زاد طـ الؼبضة مـ الؾحقة

 «-الـبقية

بـ قطؾقبغا، دراسة  لؾؼاسؿ« مـ روى طـ أبقف طـ جده»دراسة وتحؼقؼ كتاب  مـ تحؼقؼاتف:

ٓبـ أبل « السـة»ٓبـ أبل طاصؿ، تحؼقؼ وتخريج كتاب « أحاد والؿثاين»وتحؼقؼ كتاب 

الؿجرد يف »ٓبـ صاهر الؿؼدسل، تحؼقؼ كتاب « إيضاح اإلشؽال»طاصؿ، تحؼقؼ كتاب 

« أصقل اإليؿان»لإلمام الذهبل، تحؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب « أسؿاء رجال ســ ابـ ماجة

لإلمام محؿد بـ طبد « الؽبائر»محؿد بـ طبد القهاب، تحؼقؼ وتعؾقؼ طؾك كتاب  لإلمام

ٕبل داود السجستاين، « تسؿقة إخقة الذيـ روي طـفؿ الحديث»القهاب، تحؼقؼ كتاب 

 وغقرها-
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عِ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (973.ص14ج) «ةقػَ الضَّ

ـْ )ُحْبِس َسَقؾٍ : »(6914) حديث
بِِؾ  ةِ َتِسقُر َسْقَر َبطِقئَ ( ُيقِشُؽ َأْن َتْخُرَج َكاٌر مِ اإْلِ

ْقَؾ َتْغُدو َوَتُروُح ُيَؼاُل  َفا الـَّاُس ا َغَدت :َتِسقُر الـََّفاَر َوُتِؼقُؿ الؾَّ  ،َفاْغُدوا! لـَّاُر َأيُّ

َفا الـَّاُس! َفِؼقُؾقا لـَّارُ ا َقاَلت َفا الـَّاُس! َفُروُحقاا َراَحت ،َأيُّ ـْ َأْدَرَكْتُف  ،لـَّاُر َأيُّ َم

 -«َأَكَؾْتفُ 

 .ضعقػ ومرسؾ

وطـف ابـ حبان  ،(2.233.934وأبق يعؾك ) ،(3.443أخرجف أحؿد )

ومـ صريؼف  ،(97 , 3.96) «أحاد»يف  وابـ أبل طاصؿ ،الؿقارد( - 1892)

مـ صريؼ  (443 ,4/442والحاكؿ ) ،(91 , 3.95) «ةالؿعرف» يف أبق كعقؿ

الحؿقد بـ جعػر طـ أبل جعػر محؿد بـ طؾل بـ  طثؿان بـ طؿر: حدثـا طبد

 .-- فذكره-:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل طـ رافع بـ بشر طـ أبقف قال: قال رسقل ڤالحسقـ 

: الحؿقد بـ جعػر فؼال: ثـا طبد :وخالػف أبق طاصؿ )الضحاك بـ مخؾد(

 .بـ طؾل إكصاري طـ رافع بـ بشقر السؾؿل بفثـا طقسك 

 -(2.35.1229) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطرباين

مـ رجال ة وطثؿان بـ طؿر، وأبق طاصؿ الضحاك: كالهؿا ثؼ قؾت:

 فؼد ،الشقخقـ: فقؿؽـ أن يؽقن الخالف مـ شقخفؿا )طبد الحؿقد بـ جعػر(

، فنن كان قد حػظ: فنن ,ؾؿمع كقكف مـ رجال مس,ذكروا أن لف بعض إوهام 

 وهق غقر معروف، ولؿ يقثؼف غقر ابـ حبان ،مدار القجفقـ طؾك )رافع بـ بشر(
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وجعؾفؿا راويقـ بسبب آختالف الؿذكقر، وتبعف  :(6.354و 4.236)

 لؾبخاري وابـ أبل حاتؿ: فؾؿ اخالفً  ،(123.355)ص «التعجقؾ»يف  الحافظ

 بـ طؾل طـف- القجف أخر: طقسكة يذكراه إٓ برواي

أن الشقخقـ ة فػقف إشار :«تاريخ البخاري»طؾك  واكظر تعؾقؼ الؿحؼؼ

طثؿان ابـ طؿر، حقث لؿ يتعرضا لروايتف بسـده ة طؾك رواية حا هذه الروايرجَّ 

طـ أبل جعػر بذكر- أو أهنؿ لؿ يعرفاها: ولذلؽ لؿا ذكره الحاكؿ يف الؿقضع 

 :بؾف بؾػظ آخر: تعؼبف الذهبل بؼقلفلحديث أبل ذر ق اشاهدً  االؿشار إلقف آكػً 

 «-قؾت: رافع مجفقل»

(، 2.234) «مسـد أبل يعؾك»طؾك  وأما ققل إخ الداراين يف تعؾقؼف

ففق مـ  «-(443 – 4.442صححف الحاكؿ )و» :(6.148) «الؿقارد» طؾكو

أكف تصحقح  اأو مـ سقء ففؿف واستؾزامف مـ ذكره إياه شاهدً  ،ةتخؾقطاتف الؽثقر

كؿا ٓ يخػك طؾك العالؿ بلصقل طؾؿ الحديث ,وأحالهؿا مر  مـف لف!

 -,وققاطده

ففق طؾك قاطدتف التل زطؿفا مـ  «!إسـاده جقد» «:الؿقارد»يف  وأما ققلف

لؾحػاظ الذيـ بقـقا مخالػتف  اآطتؿاد طؾك تقثقؼ ابـ حبان لؾؿجفقلقـ: خالفً 

يعرففؿ وٓ يحتج بلكف ٓ « ثؼاتف»[ لعؾؿ الؿصطؾح، وصرح هق يف طشرات ]مـ

التل ٓ ة وتػصقؾ ذلؽ مع ضرب إمثؾ هبؿ! كؿا بقـت ذلؽ يف غقرما مقضع،

إٓ طؾك الؼطع بصقاب ما بقـقا، وجعؾ  ,بؾ جؾفا,يسع القاقػ طؾك بعضفا 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0143

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

تقسقر اكتػاع الخالن » كتابلة مخالػفؿ الذي يريد أن يطقر ولؿا يريش!! يف مؼدم

 .اوتعؾقؼً  اوتحؼقؼً  اترتقبً « بثؼات ابـ حبان

وإن مؿا يبطؾ تجقيده إلسـاده كتؿاكف إلطالل ابـ حبان إياه باإلرسال: 

أبق يعؾك تحت اسؿف ما لف مـ  فنن مـ طادتف أكف يرتجؿ لؾصحابل الذي يذكر

يف ذلؽ  امؼؾدً  :ةالحديث- أما هـا فؾؿ يرتجؿ لف بشلء يدل طؾك كقكف مـ الصحاب

ؾك أن ساققا لف هذا الحديث، ومع وما زادوا يف ترجؿتف ط ،الذيـ ذكروه فقفؿ

، فؽقػ تثبت ملسو هيلع هللا ىلصضعػ إسـاده: فؾقس فقف تصريحف بسؿاطف مـ الـبل 

 !صحبتف؟

 اخالفً ,قل مؼؾده قلؼد اكتػك الؿقمك إلقف هـا بتؼؾقدهؿ، وكبذ وراء ضفره 

بشقر » :(4.73) «ثؼاتف»يف  : فؼال ابـ حبان,لفؿ العادتف يف تؼؾقده إياه مخالػً 

 :ةراسقؾ، روى طـف ابـف رافع بـ بشقر، ومـ زطؿ أن لف صحبالسؾؿل: يروي الؿ

 «-فؼد وهؿ

 ،«صحقحف»يف  وإن مؿا ٓ شؽ فقف أن هذا يـاقض إخراجف لحديثف هذا

لفذا، أو أكف بدا لف شلء ما حؿؾف طؾك تغققر ققلف هذا،  افالظاهر أكف كان كاسقً 

 ,فقؿا طؾؿت,ولؽـ لؿا لؿ يذكر أحد مـ الحػاظ مـ الؿتؼدمقـ والؿتلخريـ 

ما يثبت صحبتف، سقى هذا الحديث، وقد طؾؿت أكف لقس فقف تصريحف بسؿاطف 

يف غقر هذا الؿؽان ة ، وذلؽ يف كؾ الؿصادر التل ٓ تراها مجؿقطملسو هيلع هللا ىلصمـ الـبل 

,بػضؾ اهلل تعالك، ولق فرضـا أكف صرح بف يف بعض الؿصادر التل لؿ تصؾـا 
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اأستبعده  وذلؽ مؿا كؿا ,ٕن ابـف مجفقل  :ةت الصحب: فبذلؽ فؼط ٓ تثب,جدًّ

تجريد »يف  بؼقلفة لطقػة ولعؾ الحافظ الذهبل أشار إلك ذلؽ إشار ،,تؼدم

 «-ع طـف ابـف رافع- ب دة تػرد بالرواي» (:1.55) «ةأسؿاء الصحاب

رافع- وهذا أمر ضاهر لؽؾ لبقب ة يػفؿ ذلؽ مـ طرف ققلف الؿتؼدم بجفال

 .باحث غقر مؼؾد أو غافؾ

 «:اآلحاد»طؾك  يف تعؾقؼفة ققل أخقـا الدكتقر ]باسؿ[ فقصؾ الجقابر ةومـ الغػؾ

 «!ڤوأبل ذر  ،ةلؾحديث شقاهد مـ حديث طاصؿ بـ طدي، وأبل هريرو»

 ،ةال يقجد فقفا ما يشفد لحديث الترجؿ ؛ةوذلؽ ألن هذه شقاهد قاصر

يف  إال كؾؿات مثؾ حديث أبل ذر؛ فؾقس فقف إال خروج الـار، وهق مخرج

والبقات بؾػظ ة فقف الخروج والؼقؾقلة وحديث أبل هرير ،(3283) «ةحالصحق»

 (.3312آخر يف البخاري وغقره، وهق مخرج هـاك برقؿ )

 كارٌ  ُث بعَ تُ » :اهلل بـ طؿرو وقال ( طـ طبد3/328وكحقه ما رواه الحاكؿ )

، لفا ما قرُ ِس الؽَ  ُؾ ؿَ الَج  ساُق فا؛ كؿا يُ بِ غارِ إلك مَ  األرضِ  ـ مشارِق مِ  الـاَس  سقُق تَ 

صحقح طؾك » :وقال الحاكؿ «.ْت قا باتَ ت، واذا باتُ الَ ػ مـفؿ، إذا قالقا قَ ؾ  تَخ تَ 

 .ووافؼف الذهبل «.شرط الشقخقـ

 .-يلتل بقاكف يف الحديث بعده-وفقف ضعػ  اهلل بـ رجاء الغداين: وفقف طبد

 !وبالؾػظ اآلتل امقققف، وطزاه الحافظ إلك الحاكؿ مرفقطً  -كؿا ترى-وهق 
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ما حديث طاصؿ بـ طدي فؾقس فقف إٓ مؽان خروج الـار، وأمر وأ

 «الؿعجؿ الؽبقر»يف  إياه بالخروج مـف يف قصتف: أخرجفا الطرباين ملسو هيلع هللا ىلصالرسقل 

,ؿ بـ إسؿاطقؾ بـ مجؿع وهق ضعقػ بنسـاد فقف إبراهق (17.173.458)

)إسؿاطقؾ بـ  :كؿا فقفاوإ ،ة، ولقس هق يف الؿطبقط,(8.13) «الؿجؿع»يف  كؿا

ولؿ أطرفف: فالظاهر أن يف  ،(---اهلل بـ أبل بؽر بـ طؿرو بـ حزم مجؿع طـ طبد

 .- واهلل أطؾؿاأو سؼطً  ااإلسـاد شقئً 

أخرج أهؾؽ مـفا: فؼد يقشؽ أن يخرج مـف » :والشاهد مـف أن فقف ما لػظف

 «-كار يضلء أطـاق اإلبؾ ببصرى

لؿا  ابفا، خالفً  فال يتؼقى الحديث ؛ةوالؿؼصقد أن هذه الشقاهد كؾفا قاصر

يف األحاديث ة مستػقضة يقهؿف كالم الدكتقر. وأما خروج الـار ففل مشفقر

شاهد  فنكفا ال ؛ةوإكؿا البحث يف بعض الصػات التل يف حديث الترجؿ ،ةالصحقح

 .واهلل أطؾؿ. إلخ (...لفا، مثؾ بطء سقرها، وققل بعض الـاس: )غدت الـار

 

* * *
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 ٌدلق أخٍس راتب خٍٔش /اىٍسـٔ

 (1)«إٗظاح اىسالالت يف ظٍاع اٙالت» نتاب اىِاةييس

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك ( 1518.ص14ج) «ةالضَّ

 -«ما ألفاك طـ ذكر اهلل تعالك: ففق َمْقِسر: »(6936) حديث

 .باصؾ ٓ أصؾ لف

د  حتك وٓ يف إحاديث الؿقضقطة، وهق مـ إحاديث الؽثقرة التل سقَّ

الغـل بـ إسؿاطقؾ الـابؾسل الصقيف دون أن يعزوها إلك مصدر  هبا الشقخ طبد

ولق كاكت تروي ما هب ودب مـ إحاديث الؿقضقطة ,مـ كتب السـة 
                                           

 يف اإلجازة جامعتفا مـ وكال بدمشؼ، ودرس م،1933 طام ولد حؿقش، راتب أحؿد (1)

 والدكتقراه، الؿاجستقر طؾك مـفا وحصؾ أداب، بؽؾقة العربقة الؾغة فقفا درس ثؿ الحؼقق،

 أول وكان صـعاء، جامعة يف أستاًذا القؿـ إلك رحؾ ثؿ دمشؼ، جامعة يف محاضًرا طؿؾ

س طامٍّ  مدير ة وبؼل وآداهبا، العربقة الؾغة قسؿ فقفا ورَأس تعز، لجامعة ممسِّ  سـقات َثؿَّ

 الؾغقي- التدققؼ بؼسؿ الػؽر دار يف طؿؾ دمشؼ إلك طقدتف وبعد صقيؾة-

بقدي « إسؿاء وإفعال والحروف، وهق أبـقة كتاب سقبقيف»تحؼقؼ كتاب  :أطؿالف مـ لؾزُّ

الرتخقص بالؼقام لذوي الػضؾ والؿزية مـ »، و«إذكار»، و«رياض الصالحقـ»بضؿ الزاي، و

ٓبـ « ب الؼحطاكقةكشر الؿحاسـ القؿاكقة يف خصائص القؿـ وكس»لؾـقوي، و« أهؾ اإلسالم

يَبع، و )إربعاء تقيف  لعبد الغـل الـابؾسل، وغقرها-« إيضاح الدٓٓت يف سؿاع أٓت»الدَّ

 هـ( بدمشؼ-1438مـ ذي الؼعدة  24
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إباحة سؿاع « إيضاح الدٓٓت يف سؿاع أٓت»يميد هبا يف كتابف  ,والؿـؽرة

الـقة صقبة! وقد آٓت الطرب مفؿا تعددت أكقاطفا واختؾػت أصقاهتا: إذا كاكت 

إلك  135)صكرر ذلؽ يف غقر ما مقضع مـ كتابف الؿذكقر، ومـ أجؿعفا ققلف 

التل هل مسللة سؿاع أٓت ,أما حؽؿ اهلل تعالك يف هذه الؿسللة (: »133ص 

مطؾًؼا طؾك مؼتضك ما قدمـاه مـ إقسام، فنن  ,الؿطربات بالـغؿات الطقبات

ؿذكقر بلكقاطف بالخؿر أو الزكك أو الؾقاط اقرتكت هذه أٓت، وهذا السؿاع ال

مـ الؿس بشفقة والتؼبقؾ أو الـظر بشفقة لغقر الزوجة وإمة، ,أو دواطل ذلؽ 

أو لؿ يؽـ شلء مـ ذلؽ يف الؿجؾس، بؾ كان يف الؿؼصد والـقة الشفقات 

الؿحرمة، بلن تصقر يف كػسف شقًئا مـ ذلؽ واستحسـ أن يؽقن مقجقًدا يف 

السؿاع حرام حقـئٍذ طؾك كؾ مـ سؿعف بعقـف بحؼف هق يف كػسف : ففذا ,الؿجؾس

 «-باطتبار قصده هق وكقتف: ٕكف داٍع يف حؼف إلك القققع

هذا مؼدار ما يحرم مـ سؿاع أٓت الؿطربة والـغؿات الطقبة: » :ثؿ قال

 لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ القققع يف الؿحرمات العقـقة، ٓ لعقـ ذلؽ السؿاع 

 .يف كػسف

ما الؿباح يف ذلؽ ففق إذا كان الؿجؾس خالقًا مـ الخؿر والزكك والؾقاط، وأ

مة، وكان لذلؽ السامع قصد  والؿس بشفقة، والتؼبقؾ والـظر بشفقة لغقر الزوجة وٕا

كشفقة ,حسـ وكقة صالحة وباصـ كظقػ صاهر مـ الفجقم طؾك الشفقات الؿحرمة 

، وكان قادًرا ,رات أو الؿخدراتالزكك أو الؾقاط أو شرب الخؿر أو شلء مـ الؿسؽ

طؾك ضبط قؾبف وحػظ خاصره، مـ أن يخطر فقف شلء مؿا حرمف اهلل طؾقف، وإذا خطر: 
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يؼدر طؾك دفعف مـ قؾبف، وغسؾ خاصره مـف يف الحال، وٓ يضره تؽرر وققع ذلؽ يف 

الؼؾب بعد أن يؽقن مراقبًا لالمتـاع مـ قبقلف: فنكف يجقز لف أن يسؿع هذا السؿاع 

لؿذكقر حقـئذ بلكقاطف كؾفا، وٓ يحرم طؾقف شلء مـ ذلؽ، وٓ يؽره لف ما دام ا

مقصقًفا بؿا ذكركاه: ٕكف صاهر كظقػ حقـئذ يف ضاهره وباصـف، فال يققعف السؿاع 

الؿذكقر يف شلء مؿا هنك اهلل تعالك طـف: ففق مباح لف، وإن لؿ يؽـ مـ أهؾ الؿعرفة 

طامقًّا جاهاًل غافاًل، أو كان طالًؿا محجقبًا بعؾؿف طـ باهلل تعالك وبتجؾقاتف، بلن كان 

 .شفقد معؾقمف

فال تخؾق إرض مـفؿ يف كؾ ,وأما إذا كان مـ أهؾ الؿعرفة والشفقد 

زمان ومؽان إلك يقم الؼقامة، وإن أكؽرتف أهؾ الغػؾة: ٓكطؿاس البصائر وفؼد 

تحًبا، مـدوًبا إلقف فقصقر السؿاع الؿذكقر حقـئذ يف حؼف مس ,القؼقـ مـ الؼؾقب

يثاب طؾقف، ٓستػادتف مـف الحؼائؼ اإللفقة، والؿعارف الرباكقة، وففؿف بف لؾؿعاين 

 «-التقحقدية، واإلشارات الرباكقة

وهق شديد التحريػ لـصقص الؽتاب والسـة وأققال السؾػ،  قؾت:

ف والػؼفاء الؼائؾقـ بتحريؿ آٓت الطرب: دون التػصقؾ الذي ذهب إلقف، وهق فق

ا قضقا طؾك هذه الضاللة،  مؼؾد لؾشقخ محؿد الغزالل، وقد رد طؾقف العؾؿاء ردًّ

الرد بالقحققـ »أو « تحريؿ آٓت الطرب»كؿا تراه مبسقًصا يف كتابل الؿسؿك بـ

وأققال أئؿتـا طؾك ابـ حزم ومؼؾديف الؿبقحقـ لؾؿعازف والغـا وطؾك الصقفققـ 

 (-178 – 158)ص« الذيـ اتخذوه قربة وديـًا
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كثقر مـ مشايخ  ,وما فقفا مـ تحريػ الـصقص,ولؼد اغرت هبذه الرسالة 

يف حؾؼات  ,وربؿا طؾك الـاي,الطرق وغقرهؿ: الذيـ يضربقن طؾك الدفقف 

ذكرهؿ: بؾ لؼد كان مـفؿ الشقخ محؿد الغزالل الؿعاصر الذي تقيف قريًبا: فنكف 

كؿا بقـت ذلؽ يف ,ة كان يستؿع ٕغاين )أم كؾثقم(، و)فقروز(، لؽـ بـقة حسـ

 !,(178 – 177)صكتابل الؿذكقر 

ومثؾف ذلؽ الطالب الذي كـت ذكرت قصتف يف الؿصدر الؿذكقر آكًػا 

ح (، وخالصتفا أكف كان يستؿع إلك أغاين )أم كؾثقم(، وهق يسبِّ 177 ,176)ص

اهلل تعالك! )زطؿ(، فؾؿا أكؽرت طؾقف جؿعف بقـ التسبقح الؿشروع وآستؿاع 

 !«!يتذكر غـاء الحقر العقـ» :ؿؿـقع طـد الػؼفاء: أجاب بلكفلؾغـاء ال

ا أن أحَد مـ اشتفر يف هذه األيام أكف مـ خطباء السؾػققـ يف  ولؼد ساءين جدًّ

قام بتحؼقؼ كتاب الـابؾسل هذا،  -وهق الؿدطق: )أحؿد راتب حؿقش(-دمشؼ 

لػ ولقس فقف شلء مـ التحؼقؼ سقى الـؼؾ؛ بؾ مر طؾك كؾ تحريػات الؿم

ودطاويف الباصؾة، وتحؼقره لؾػؼفاء الؿخالػقـ لفقاه، فقؽثر مـ وصػفؿ 

؛ يف الققت الذي كتؿ الـؼقل الصحقحة طـ األئؿة يف تحريؿ «الػؼفاء الجفؾة»بى

، فؼال -كؿا تراه مػصاًل يف كتابل الؿشار إلقف آكًػا-آالت الطرب إال الدف، 

 (:10)ص)حؿقش( يف آخر مؼدمتف لؽتاب الـابؾسل 

وسقاء اتػؼـا مع الؿملػ يف الرأي أم خالػـاه؛ فنن يف طرضف القايف »

لؾحجج واألدلة والبراهقـ ما يـقر لـا السبقؾ، ويجعؾ كالًّ مـا يعتؿد رأًيا يعتؼده، 
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 «!ويؿقز فقف بقـ الغث والسؿقـ

-- إكؿا هق غثاء كغثاء السقؾ، ٓ َغـاء فقف: فؿـ الذي وهذا كالم هشٌّ 

الحجج القاهقة وإدلة الؼقية لقتبقـ هبا السبقؾ، وٓ أطتؼد  يستطقع أن يؿقز بقـ

يسؿح لـػسف أن يؿقع الحؼ  ,مفؿا كاكت سقيتف العؾؿقة مـحطة,أن سؾػقًّا 

الجؾل القاضح بؿثؾ هذه العبارة، وضـل أن كاتبفا إكؿا طؾؼ طؾك هذا الؽتاب 

ـ الؿملػ قبؾ أن يتعرف طؾك الدطقة السؾػقة، وإٓ: كقػ يؼبؾ هذا الؽاتب م

؟! وفقفؿ إبراهقؿ بـ محؿد الحـػل ,كؿا سبؼت اإلشارة إلقف,تحؼقره لؾػؼفاء 

الرهص »، وهق مـ كبار محؼؼل طؾؿاء الحـػقة، ومـ كتبف هـ(956الؿتقيف سـة )

 «-والققص لؿستحؾ الرقص

وٓبد أن الشقخ الـابؾسل الحـػل )!( كان قد وقػ طؾك هذا الؽتاب: ٕكف 

، ,كؿا يتبقـ ذلؽ مـ تاريخ وفاتقفؿا,ـابؾسل بلكثر مـ قرن كان متؼدًما طؾك ال

هذا يف الحؼقؼة مـ أحسـ ما ألػ يف الرد طؾك همٓء الصقفقة « الرهص»و

َقَصة مـ طالِؿ فاضؾ مشفقر بؿملػاتف، ومـفا كتابف  « مـقة الؿصؾل»إَكؾة الرَّ

مـ الؽتاب وهق مـ أحسـ كتب الحـػقة الؿختصرة: ٕكف يذكر فقف أدلة الؿسائؾ 

 -يف كتب الحـابؾة« مـار السبقؾ»والسـة، ففق يف هذا مثؾ 

 

* * *
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  اهلل اىٍصـؼيل ٗٔظف ـتس/األخ اىفاطو ذىؼ٘ا

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل-

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (14.1573ج) «ةالضَّ

فنكف  ،ةشفادإذا جؾس أحدكؿ طـد محتضر: فال يؾح طؾقف بال: »(6972) حديث

 -«بقده، أو بطرفف، أو بؼؾبف ئيؼقلفا بؾساكف، ويقم

 .مقضقع

مـ صريؼ  (ةالغرائب الؿؾتؼط , 1.155) «مسـده»يف  أخرجف الديؾؿل

 .اأبل بؽر الـؼاش بنسـاده طـ سعقد بـ حريث طـ ثابت طـ أكس مرفقطً 

واسؿف: محؿد بـ الحسـ ,وهذا مقضقع: آفتف أبق بؽر الـؼاش  قؾت:

مشفقر، اهتؿ بالؽذب، وقد » :: كذاب- قال الذهبل,البغدادي وهق الؿقصؾل

 «-بطامات وفضائح« تػسقره»يف  أتك

 -,«الؿغـل»يف  كؿا,مجفقل  وسعقد بـ حريث:

 .ويف بعض إسؿاء بقاض ٓسقؿاوبقـفؿا مـ لؿ أطرفف، و

إلك الجامع ة الػتح الؽبقر يف ضؿ الزياد»يف  وكحق هذا الحديث ما
                                           

 سبؼ- (1)
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ولؽـ  ،إذا أثؼؾت مرضاكؿ: فال تؿؾقهؿ ققل: )ٓ إلف إٓ اهلل(» :بؾػظ« الصغقر

 «-لؼـقهؿ: فنكف لؿ يختؿ بف لؿـافؼ

 -ة( طـ أبل هرير«أمالقف»يف  قط، وأبق الؼاسؿ الشقرازي)

 صالق العزو لى)قط(ولؿ أقػ طؾك إسـاده، وغالب الظـ أكف ال يصح، إل

رسف الذي وضعف األخ لؿ أره فقف، وال هق يف ففو« ســ الدارقطـل»: يعـل

 .واهلل أطؾؿ. الؿرطشؾل

 

* * *
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  «ثـٍو اى٘ٔم واىي٘ي» ٌدلق 

 (1)ةؼري ٌدٍس ـ٘ٔن/نب اىعِٖال

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (953.ص14ج) «ةالضَّ

كس! إذا هؿؿت بلمر: فاستخر ربؽ فقف سبع مرات، ثؿ اكظر إلك أيا »حديث: 

 -«فقف قؾبؽ: فنن الخقرالذي يسبؼ إلك 

اضعقػ   .جدًّ
                                           

د طقـقن (1) ) بشـقر محؿَّ م1936,2515هـ = 1354-1431 : أبق بالل، بشقر بـ محؿد بـ (

ا ؼ، مـ أهؾ الديـ وآستؼامة، اشُتفر يف رشقد بـ أحؿد طققن، الدمشؼل: ورَّ ق، وباحث محؼِّ

ـَ  طؿؾف التجاريِّ بإماكة والؿسارطة إلك أداء حؼقق أخريـ، وكان لطقَػ الؿعشر، لق

 الجاكب، سؾقَؿ الصدر، هادئ الطبع، صادَق الؾفجة، صريًحا ٓ ُيحسـ الخداع والؿخاَتَؾة-

ال سـة ولد بدمشؼ يقم السبت الرابع والعشريـ مـ ش م(، يف حلِّ باب 18.1.1936هـ )1354قَّ

- ًٓ ا أهقال »لف تحؼقؼات، مـفا:  الجابقة، ُزقاق الحطَّاب، وفقف كشل، يف رطاية والد فاضؾ يعؿؾ بدَّ

الخشقع »، و«ذمُّ الؿال والجاه»، و«اختقار إَولك شرح حديث اختصام الؿأل إطؾك»، و«الؼبقر

كؾؿة »، و«كشػ الُؽربة يف وصػ حال أهؾ الُغربة»، و«والتعققر الػرق بقـ الـصقحة»، و«يف الصالة

مختصر سقرة »، و«الؽبائر»جؿقعفا ٓبـ رجب الحـبؾل(،  («كقر آقتباس»، و«اإلخالص

اب(- («مجؿقطة التقحقد»، و«مختصر زاد الؿعاد»، و«الرسقل  لؿحؿد بـ طبد القهَّ

م، طـ سبع 15.2.2515هـ، الؿقافؼ: 1431تقيف بعد صالة العشاء مـ ثاين أيام ربقع إول 

مؼالة إديب صبحل كديؿ الؿارديـل: )إستاذ الشقخ بشقر محؿد طققن اكظر:  وسبعقـ سـة-

 مـ أطالم الطباطة والـشر والتحؼقؼ يف العالؿ اإلسالمل(-
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أخربكا أبق  ( قال:110/210) «ةطؿؾ الققم والؾقؾ»يف  أخرجف ابـ السـل

العسؼالين: حدثـا طبقد اهلل بـ الحؿقري: ثـا إبراهقؿ بـ الرباء بـ ة العباس بـ قتقب

-- -:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الـضر بـ أكس بـ مالؽ: ثـا أبل طـ أبقف طـ جده قال: قال رسقل

 .فذكره

اوهذا إسـاد ضعقػ  قؾت:  ،(11.187) «الػتح»يف  ، وكذا قال الحافظجدًّ

 «-إسـاده غريب، فقف مـ ٓ أطرففؿ» «:إذكار»يف  وقال الـقوي

شرح ابـ »يف  كؿا,بؼقلف « كتائج إفؽار»يف  كذا قال! وتعؼبف الحافظ

اهلل فؼال بعد أن ساق إسـاده الؿذكقر إٓ أكف وقع فقف )طبد  :(3.257) «طالن

هق: ابـ ,فلما أبق العباس: فاسؿف: محؿد بـ الحسـ »: ,«ابـ الؿممؾ الحؿقري

 «-صحقحف»يف  أكثر طـف ابـ حبان ،ة: ثؼ,قاضل مصر، وكانة أخل بؽار بـ قتقب

 .فلخرج لف الشقخان وأما الـضر:

يعـل: الحافظ ,فؾؿ أقػ لف طؾك ترجؿتف: قال شقخـا  :وأما )الحؿقري(

هؿ معروفقن، » :طؾك ققل الـقوي امتعؼبً « شرح الرتمذي»يف  ,الزيـ العراقل

فؼد ذكره  :لؽـ فقفؿ راو معروف بالضعػ الشديد، وهق )إبراهقؿ بـ الرباء(

وابـ حبان، وغقرهؿ، وقالقا: إكف كان يحدث بإباصقؾ  ،«الضعػاء»يف  العؼقؾل

شقخـا: ٓ طؾك سبقؾ الؼدح فقف- قال إطـ الثؼات، زاد ابـ حبان: ٓ يحؾ ذكره 

- ا: كان إذا دطا: دطا ثالثً ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فعؾك هذا فالحديث ساقط، والثابت طـ رسقل

 «-قؾت: أخرجف البخاري مـ حديث أكس
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هـا أمقر ٓبد مـ بقاهنا: ما كان مـفا طؾقـا أو طؾك غقركا، وكؾ ذلؽ  قؾت:

 :لصالحـا وصالح قرائـا

: الؿذكقر« الشرح»)إبراهقؿ بـ الرباء( هق الصقاب، وقع يف  :ققلف األول:

بـ  إبراهقؿ) :«ابـ السـل»يف  وهق خطل مطبعل، ووقع ،إبراهقؿ طـ الرباء()

وكؾ  -(161.598إخرى )ة الفـدية وكذلؽ وقع يف الطبع «-العالء طـ الـضر

 .ذلؽ خطل

 «:العؿؾ» وطؾك هامش -ققلف يف اإلسـاد: )طبقد اهلل بـ الحؿقري( الثاين:

 (.ريطبقد اهلل بـ الؿممؾ الحؿق)

؛ وهق قريب مؿا أو أكف ذكره احتؿااًل  ،ةولؿ يبقـ الؿعؾؼ، هؾ يعـل أكف كسخ

 «.طبد اهلل بـ الؿممؾ الحؿقري» «:الشرح»يف  وقع

طؾك أي وجف مـ  اكرً ولؿ يتبقـ لل الراجح مـ ذلؽ؛ ألين لؿ أجد لف ذِ 

، وهق ما يشعر بف ققل الحافظ فقؿا طـدي مـ كتب الرجالة القجقه الؿختؾػ

« ---هؿ معروفقن، لؽـ»: كقر: فال أدري هؾ طـاه شقخف العراقل بؼقلفالؿذ

 لخ، أم شغؾف طـف ترجؿتف إلبراهقؿ بـ الرباء؟إ

 .والحؿقري ،وبالجؿؾف: فؾفذا اإلسـاد طؾتان: إبراهقؿ هذا

 

* * *  
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 /اىؼ٘ذ

 ـتس اىٍصٔر نب ٌدٍس ُارص اىسني األىتاِن 

 (1)خفؾّ اهلل

ِعقػَ ا»يف  ذكره الشقخ إلباين طـد تعؾقؼف طؾك  (1525.ص14ج) «ةلضَّ

 -«ما ألفاك طـ ذكر اهلل تعالك: ففق َمْقِسر: »(6936) حديث

 .باصؾ ٓ أصؾ لف

د  حتك وٓ يف إحاديث الؿقضقطة، وهق مـ إحاديث الؽثقرة التل سقَّ

الغـل بـ إسؿاطقؾ الـابؾسل الصقيف دون أن يعزوها إلك مصدر  هبا الشقخ طبد

ولق كاكت تروي ما هب ودب مـ إحاديث الؿقضقطة ,ـة مـ كتب الس

إباحة سؿاع « إيضاح الدٓٓت يف سؿاع أٓت»يميد هبا يف كتابف  ,والؿـؽرة

آٓت الطرب مفؿا تعددت أكقاطفا واختؾػت أصقاهتا: إذا كاكت الـقة صقبة! وقد 

لك إ 135)صكرر ذلؽ يف غقر ما مقضع مـ كتابف الؿذكقر، ومـ أجؿعفا ققلف 

التل هل مسللة سؿاع أٓت ,أما حؽؿ اهلل تعالك يف هذه الؿسللة (: »133ص 

مطؾًؼا طؾك مؼتضك ما قدمـاه مـ إقسام، فنن  ,الؿطربات بالـغؿات الطقبات

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0157

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

اقرتكت هذه أٓت، وهذا السؿاع الؿذكقر بلكقاطف بالخؿر أو الزكك أو الؾقاط 

الـظر بشفقة لغقر الزوجة وإمة، مـ الؿس بشفقة والتؼبقؾ أو ,أو دواطل ذلؽ 

أو لؿ يؽـ شلء مـ ذلؽ يف الؿجؾس، بؾ كان يف الؿؼصد والـقة الشفقات 

الؿحرمة، بلن تصقر يف كػسف شقًئا مـ ذلؽ واستحسـ أن يؽقن مقجقًدا يف 

: ففذا السؿاع حرام حقـئٍذ طؾك كؾ مـ سؿعف بعقـف بحؼف هق يف كػسف ,الؿجؾس

 «-كف داٍع يف حؼف إلك القققعباطتبار قصده هق وكقتف: ٕ

هذا مؼدار ما يحرم مـ سؿاع أٓت الؿطربة والـغؿات الطقبة: » :ثؿ قال

لؿا يرتتب طؾك ذلؽ مـ القققع يف الؿحرمات العقـقة، ٓ لعقـ ذلؽ السؿاع يف 

 .كػسف

وأما الؿباح يف ذلؽ ففق إذا كان الؿجؾس خالًقا مـ الخؿر والزكك 

والتؼبقؾ والـظر بشفقة لغقر الزوجة وإمة، وكان والؾقاط، والؿس بشفقة، 

لذلؽ السامع قصد حسـ وكقة صالحة وباصـ كظقػ صاهر مـ الفجقم طؾك 

كشفقة الزكك أو الؾقاط أو شرب الخؿر أو شلء مـ ,الشفقات الؿحرمة 

، وكان قادًرا طؾك ضبط قؾبف وحػظ خاصره، مـ أن ,الؿسؽرات أو الؿخدرات

ف اهلل طؾقف، وإذا خطر: يؼدر طؾك دفعف مـ قؾبف، وغسؾ يخطر فقف شلء مؿا حرم

خاصره مـف يف الحال، وٓ يضره تؽرر وققع ذلؽ يف الؼؾب بعد أن يؽقن مراقًبا 

لالمتـاع مـ قبقلف: فنكف يجقز لف أن يسؿع هذا السؿاع الؿذكقر حقـئذ بلكقاطف 

ؿا ذكركاه: ٕكف كؾفا، وٓ يحرم طؾقف شلء مـ ذلؽ، وٓ يؽره لف ما دام مقصقًفا ب
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صاهر كظقػ حقـئذ يف ضاهره وباصـف، فال يققعف السؿاع الؿذكقر يف شلء مؿا 

هنك اهلل تعالك طـف: ففق مباح لف، وإن لؿ يؽـ مـ أهؾ الؿعرفة باهلل تعالك 

وبتجؾقاتف، بلن كان طامقًّا جاهاًل غافاًل، أو كان طالًؿا محجقًبا بعؾؿف طـ شفقد 

 .معؾقمف

فال تخؾق إرض مـفؿ يف كؾ ,ـ أهؾ الؿعرفة والشفقد وأما إذا كان م

زمان ومؽان إلك يقم الؼقامة، وإن أكؽرتف أهؾ الغػؾة: ٓكطؿاس البصائر وفؼد 

ا، مـدوًبا إلقف فقصقر السؿاع الؿذكقر حقـئذ يف حؼف مستحبًّ  ,القؼقـ مـ الؼؾقب

وففؿف بف لؾؿعاين  يثاب طؾقف، ٓستػادتف مـف الحؼائؼ اإللفقة، والؿعارف الرباكقة،

 «-التقحقدية، واإلشارات الرباكقة

وهق شديد التحريػ لـصقص الؽتاب والسـة وأققال السؾػ،  قؾت:

والػؼفاء الؼائؾقـ بتحريؿ آٓت الطرب: دون التػصقؾ الذي ذهب إلقف، وهق فقف 

ا قضقا طؾك هذه الضاللة،  مؼؾد لؾشقخ محؿد الغزالل، وقد رد طؾقف العؾؿاء ردًّ

الرد بالقحققـ »أو « تحريؿ آٓت الطرب»راه مبسقًصا يف كتابل الؿسؿك بـكؿا ت

وأققال أئؿتـا طؾك ابـ حزم ومؼؾديف الؿبقحقـ لؾؿعازف والغـا وطؾك الصقفققـ 

 (-178 – 158)ص« الذيـ اتخذوه قربة وديـًا

كثقر مـ مشايخ  ,وما فقفا مـ تحريػ الـصقص,ولؼد اغرت هبذه الرسالة 

يف حؾؼات  ,وربؿا طؾك الـاي,الذيـ يضربقن طؾك الدفقف  الطرق وغقرهؿ:

ذكرهؿ: بؾ لؼد كان مـفؿ الشقخ محؿد الغزالل الؿعاصر الذي تقيف قريًبا: فنكف 



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0161

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

كؿا بقـت ذلؽ يف ,كان يستؿع ٕغاين )أم كؾثقم(، و)فقروز(، لؽـ بـقة حسـة 

 !,(178 – 177)صكتابل الؿذكقر 

صتف يف الؿصدر الؿذكقر آكًػا ومثؾف ذلؽ الطالب الذي كـت ذكرت ق

(، وخالصتفا أكف كان يستؿع إلك أغاين )أم كؾثقم(، وهق يسبح 177 ,176)ص

اهلل تعالك! )زطؿ(، فؾؿا أكؽرت طؾقف جؿعف بقـ التسبقح الؿشروع وآستؿاع 

 ---!«!يتذكر غـاء الحقر العقـ» :لؾغـاء الؿؿـقع طـد الػؼفاء: أجاب بلكف

ضحقة يقم السبت السابع  -وهذا خطف-لؿصقر( أمؾقتف طؾك ابـل )طبد ا

وأكا ٓ أزال شاكًقا مـ مرضل  مـ ذي الحجة سـة ألػ وأربع مئة وثؿاكقة طشرة،

الذي كان قد ابتالين اهلل بف يف شفر رمضان الؿبارك، وإن كـت أشعر بلين أحسـ 

ًٓ مـ ذي قبؾ، وأرجق مـ اهلل الؿزيد مـ الصحة والعافقة، إكف خقر مسمول  .حا

 

* * *
  



 
ث»يف  0160

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

  «اىهاٌو» دللٌٔ

 نب ـسي ال

 (1)ٌَ اىٍزتصني ةإرشاف اىِارشث ةإرشاف ىجِ

ا ٕوهامفؿ وأخطائفؿ مقاضع كظرً ة يف طد $ذكرهؿ الشقخ إلباين 

 :مقاصـة وطدم اكتباهفؿ يف طد

ِعقػَ »يف  :فؿثاًل   اْصِرمِ »: (6585رقؿ ) ديثح (185.ص13ج) «ةالضَّ

 -«إحؿَؼ 

 .مقضقع

 ،(ةاإلسالمقة الجامعة مصقر , 2.78.1« )الؽامؾ»يف  طديأخرجف ابـ 

طـ  كالهؿا مـ صرق ,مـ صريؼ الحاكؿ,( 7.61« )الشعب»يف  والبقفؼل

أبقف طـ  محؿد بـ إسحاق البؾخل قال: ثـا طؿرو بـ ققس بـ يسقر بـ طؿرو طـ

 .-- فذكره-قال: ملسو هيلع هللا ىلصجده طـ الـبل 

، ,الؽـدي الؽقيف وهق:-طؿرو بـ ققس هذا ة أورده ابـ طدي يف ترجؿ

                                           

هـ(-  265)ت: الجرجاين  بـ طدي ٕبل أحؿد طبد اهلل« يف ضعػاء الرجال الؽامؾ» (1)

 ، دار الػؽر لؾطباطة والـشر-بنشراف الـاشر مـ الؿتخصصقـ لجـة بتحؼقؼ



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0161

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 -«ةلقس بثؼ» :وروى طـ ابـ معقـ أكف قال «-حديث أطرف لف كثقر ٓ» :وقال

وكذلؽ قال ابـ أبل  ،«يفكقة ثؼ» :أكف قال ,ةوهق: ابـ طؼد,وطـ ابـ سعقد 

 -(7.225) «الثؼات»يف  حبان ( طـ أبقف- وذكره ابـ3.1.255حاتؿ )

 ,أيًضا, ى طـف الثقريقد رو ,)أسقر( ويؼال فقف:-وأبقه ققس بـ يسقر 

يف  ففق مجفقل الحال، وذكره ابـ حبان :«الجرح»و «تاريخ البخاري»يف  كؿا

 !(7.328« )الثؼات»

يف  روى طـف جؿع مـ الثؼات، وذكره ابـ حبان وجده يسقر بـ طؿرو:

 ،«الؾسان»يف  فالحديث مرسؾ: كؿا قال الحافظ :(5.557) «التابعقـ ثؼات»

 «-الصقاب مقققفو: »قال

هذا الؿرفقع محؿد بـ إسحاق البؾخل هذا: فنكف متفؿ ة وطؾ وأققل:

 يشبف حديثف حديث ٓ(: »6.2282، فؼال ابـ طدي ),مع حػظف - بالؽذب

كان أحد الحػاظ، إٓ أن صالح بـ » «:الؿقزان»يف  وقال الذهبل «-أهؾ الصدق

يف ة سقئ ةولف ترجؿ «-لؿ يؽـ يقثؼ بف: قال: كذاب- وقال الخطقب ةَ محؿد َجَزرَ 

 (-235 – 1.234« )تاريخ بغداد»

ومع هذا الضعػ الشديد فقف: فؼد خالػف الثؼات يف رفعف: فلخرجف ابـ 

- وقال ا-- بف مقققفً -والبقفؼل مـ صرق طـ طؿرو بـ ققس بـ يسقر طدي

 ملسو هيلع هللا ىلصهذا هق الصحقح: مقققف- ويسقر بـ طؿرو كان طؾك طفد الـبل و» :البقفؼل

 -«ةسـة إحدى طشر ابـ



 
ث»يف  0162

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 أخطاء كبف طؾقفا البقفؼل ثؿة وقد وقع يف إسـاد الحاكؿ الؿتؼدم طد ،هذا

 .لذكرها، فؿـ شاء القققف طؾقفا رجع إلقفاة ٓ ضرور :«ةاإلصاب»يف  الحافظ

 الخطل الػاحش الذي وقع يف متـ الحديثة سبؼ أن بقـت يف الحاشق :تـبقف

ة م الؾجـ، رغؿ ققاخطل أضاع طؾك الؼراء ففؿ معـاه :«كامؾ ابـ طدي»يف 

 «!الؽامؾ» طؾك تصحقحة الؿزطقم

ولؿ -وهق أكف سؼط مـ كاسخ األصؾ  وقد وقع فقف خطل آخر أسقأ مـف:

متـ الحديث الؿقققف، وإسـاد الحديث الؿرفقع:  ,!ةالؿصححة لف الؾجـ تتـبف

ؿرفقع! ولقٓ أن اهلل تعالك الحديث الؿقققف إسـاد الحديث ال فصار إسـاد

لؽان مـ غقر  :ةالؿصقرة بالرجقع إلك الـسخة هذه الحؼقؼ ؼـل فلوقػـل طؾكوفَّ 

! واهلل ما كجد لف مثقاًل  االخطل الػاحش الذي كادرً  الؿؿؽـ القققف طؾك هذا

 -الؿستعان

ْرم «:اصرم»  هق: الؼطع- وخػل ذلؽ طؾك محؼؼ(، وفعؾ أمر مـ )الصَّ

ووقع  «!هؽذا يف األصؾ» :(3.284وجفف، فؼال ) فؾؿ يعرف :«الؿقزان»

ختصقـ بنشراف الـاشر! بؾػظ: ؿال مـة بتحؼقؼ لجـ« الؽامؾ»يف  الحديث

 !؛ فاففؿا! فنن كـت ذكقًّ !)أصرم الدطاء األحؿـ(

ِعقػَ »يف  الحديثيف  وكذلؽ  :حديث( 6211( )003/ص13ج) «ةالض 

ـٌ لؾعالِِؿ، َسْتٌر لؾجاِهؾِ الِحؾْ »  -«ُؿ َزْي

 .مـؽر



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0163

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

مفران  مـ صريؼ (ةالثالثة عالطب , 2.51) «الؽامؾ»يف  أخرجف ابـ طدي

 .-- فذكره-:ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الرازي طـ بحر السؼاء قال: قال رسقل

السؼاء ة وهذا إسـاد ضعقػ ومعضؾ، أورده ابـ طدي يف ترجؿ قؾت:

وساق لف أحاديث  ،ة، وروى تضعقػف طـ جؿع مـ إئؿاوأصال فقفا جدًّ  هذا،

ء غقر ما ذكرت مـ لبحر السؼاو» :بعضفا مـاكقر، وختؿ ترجؿتف بؼقلفة كثقر

الـاس يف أساكقدها ومتقهنا،  ويخالػ ،ةالحديث، وكؾ رواياتف مضطرب

 «-والضعػ طؾك حديثف بقِّـ

 :: قال الحافظ,ابـ أبل طؿر العطار الراوي طـف هق:-ومفران الرازي 

 «-صدوق لف أوهام، سقئ الحػظ»

 يف كؿا ترى، وقد جاء بحر السؼاء معضاًل ة هذا الحديث مـ رواي :تـبقف

ألحاديث الؽتاب، جاء  اففرًس « الؽامؾ» الذي وضعف كاشر-« معجؿ الؽامؾ»

يف  وهق خطل محض؛ فؾقس هق !(0/21جابر )لك إ ا( معزوًّ 123)ص -فقف

. وهذا الػفرس مـ أسقأ -كؿا سبؼ-جابر، وإكؿا طـ بحر  طـ« الؽامؾ»

س التل فقؿا وقػت طؾقف مـ الػفار -اأسقؤها إصالقً  هق :إن لؿ أقؾ-الػفارس 

 .ةالعؾؿقة لؾػائد تطبع اآلن لؾربح الؿادي، ولقس

 

* * *
  



 
ث»يف  0164

َ
ِف٘ف

َّ
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ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 ـتس اىفضٗض ـض اىسني اىعريوان 

 (1)أليب داود اىعجعتاِن «اىٍصاظ٘و» ٌدلق

ِعقػَ »يف  ذكره الشقخ إلباين طؾك طـد تعؾقؼف  (49.ص14ج) «ةالضَّ

: ٓ ,يؽرب قبؾ أن,كان إذا قام مـ الؾقؾ يريد أن يتفجد، قال : »(6519) حديث

ا، أطقذ باهلل مـ الشقطان الرجقؿ، مـ إلف إٓ اهلل، ٓ إلف إٓ اهلل، واهلل أكرب كبقرً 

 «-يحؽل هؿزه وكػثف وكػخف- قال ثؿ يؼقل: اهلل أكرب- ورفع طؿران يديف

أبق  حدثـا :(88.32« )الؿراسقؾ»يف  مـؽر هبذا السقاق- أخرجف أبق داود

حدثـا طؿران بـ مسؾؿ أبق بؽر طـ كامؾ: أن خالد بـ الحارث حدثفؿ: 

 .-- الحديث-كان ملسو هيلع هللا ىلص اهلل الحسـ: أن رسقل

واسؿف: ,وهذا إسـاد رجالف ثؼات رجال الشقخقـ، غقر أبل بؽر  قؾت:

ففق مـ رجال مسؾؿ، ففق إسـاد صحقح، لقٓ أكف  ,فضقؾ بـ حسقـ البصري

كؿا يؼقل ,، ومراسقؾف كالريح ,وهق: البصري,مرسؾ مـ مراسقؾ الحسـ 

، وهذا الحديث مؿا يمكد ذلؽ، فنن التفؾقؾ والتؽبقر الؿذكقر ,عض الحػاظب

بؾ هذه ذكرها هـا قبؾ  ،ةفقف مـؽر ٓ كعرفف إٓ يف هذا الحديث، وكذلؽ آستعاذ

                                           

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (1)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0165

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

ٕهنا وردت يف حديث أبل سعقد بعد دطاء  ،ةاإلحرام أشد كؽارة تؽبقر

ڱ ں  ﴿ :الؽريؿ بفوهق الذي صرح الؼرآن  ،ةالػاتحة آستػتاح، وقبؾ قراء

وإحاديث الؿشار إلقفا،  ،[98]الـحؾ:  ﴾ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ

 -(57 – 2.53« )إرواء الغؾقؾ»يف ة تراها مخرج

 :وقد وهؿ يف هذا الحديث

يشده حديث أبل سعقد و» :فنكف قال ،«الؿراسقؾ»طؾك  الؿعؾؼ أحدهؿا:

سبحاكؽ »: إذا قام مـ الؾقؾ، كرب، ثؿ يؼقل ملسو هيلع هللا ىلص اهلل كان رسقل: »قالالخدري-- 

 ،(ا)ثالثً  ااهلل أكرب كبقرً »: ثؿ يؼقل ،(اثالثً « )ٓ اهللإٓ إلف »: ثؿ يؼقل« ---الؾفؿ

ثؿ يؼرأ-  «-أطقذ باهلل السؿقع العؾقؿ ]مـ الشقطان الرجقؿ[ مـ هؿزه وكػخف وكػثف

 «-وسـده حسـ

 -ارى، وكؿا ذكرت آكػً يقهـف كؿا تففذا مؿا  قؾت:

 

* * *
  



 
ث»يف  0166

َ
ِف٘ف

َّ
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َ
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ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

  «اىهاػف»ن ـىل ن اىفاطالااىٍفيل

  :وٍْا ،ىيدافؼ اىشْتٖ

 (2)أخٍس اىزػ٘بو (1)ثٌدٍس ـٔاٌ

ِعقػَ »يف  الشقخ إلباين اذكرهؿ طـد تعؾقؼف طؾك  (348.ص14ج) «ةالضَّ

ـُْت؟ َقاُلقا: اهلُل َوَرُسقُلُف َأْطؾَ : »(6644) حديث َقاَل: َجاَءكِل  ،ؿُ َتْدُروَن لَِؿ َأمَّ

ـْ ُذكِْرَت ِطـَْدُه َفَؾْؿ ُيَصؾِّ َطَؾْقَؽ َدَخَؾ الـَّاَر، َفَلْبَعَدُه  ،ڠِجْبِريُؾ  َفَلْخَبَركِل: َأكَُّف َم

ـَ  ،اهلُل َوَأْسَحَؼفُ  ـْ َأْدَرَك َوالَِدْيِف َأْو َأَحَدُهَؿا .َفُؼْؾُت: آمِق ُهَؿا َدَخَؾ الـَّاَر،  ،َوَم َفَؾْؿ َيَبرَّ

ـَ  ،َفَلْبَعَدُه اهلُل َوَأْسَحَؼفُ  ـْ َأْدَرَك َرَمَضاَن َفَؾْؿ ُيْغَػْر َلُف َدَخَؾ الـَّارَ - َفُؼْؾُت: آمِق  ،َوَم

ـَ   -«َفَلْبَعَدُه اهلُل َوَأْسَحَؼُف، َفُؼْؾُت: آمِق

اضعقػ   .جدًّ

( طـ إسحاق بـ 12.84.12551) «الؿعجؿ الؽبقر»يف  أخرجف الطربإين
                                           

=  1373بدأ صؾب العؾؿ طام ) م(،1945هـ =1358محؿد طقامة، ولد يف حؾب طام ) (1)

(، تتؾؿذ مـ أول أيامف يف صؾب العؾؿ طؾك الشقخ طبد اهلل سراج الديـ وٓزمف، ثؿ 1953

وٓزمف أيًضا، فعرف هبذيـ  1378بدأت صؾتف وصحبتف لؾشقخ طبد الػتاح أبق غدة طام 

أثر الحديث الشريػ »لف مملػات، مـفا:  .الشقخقـ، وصار التؾؿقذ إول والخاص لؽؾ مـفؿا

 «-أدب آختالف يف مسائؾ العؾؿ والديـ»، «يف اختالف إئؿة الػؼفاء

 لؿ أقػ طؾك ترجؿتف- (2)



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0167

ْ
ى
َ
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ارتؼك  ملسو هيلع هللا ىلصطـ ابـ طباس أن الـبل  قسان طـ أبقف طـ سعقد بـ جبقراهلل بـ ك طبد

 .-- فذكره-ـ ثالث مرات ثؿ قال:طؾك الؿـرب فلمَّ 

اوهذا إسـاد ضعقػ  قؾت:  :، وفقف طؾتانجدًّ

قر ابـ غاهلل بـ كقسان، وهق الؿروزي: ضعػقه، ولؿ يقثؼف  طبد األولك:

يف  ولذلؽ قال الحافظ «!يخطئ» :ومع ذلؽ فنكف قال فقف ،(52و 7.33حبان )

 «-اكثقرً  ئصدوق يخط» «:التؼريب»

اابـف إسحاق ضعقػ  األخرى: ، لؿ يقثؼف أحد: بؾ قال البخاري يف جدًّ

 «-حديثمـؽر ال :ف ابـ يسؿك )إسحاق(ل(: »3.178.1أبقف )ة ترجؿ

 .مثؾف طـ أبل أحؿد الحاكؿ« الؿغـل»يف  وكؼؾ الذهبل

ة يتؼك حديثف مـ رواي» :أبقفة جؿوقال ابـ حبان يف الؿقضع األول مـ تر

 «-ابـف طـف

ڦ  ﴿ يف كزول:« ةالؿختار»يف  اإلك أن لف حديثً « الؾسان»يف  وأشار الحافظ

فتعؼبف الصدر القاسقيف فقؿا رأيت » :قال ،[1]الـصر:  ﴾ڄ ڄ ڄ ڄ

 «-إسحاق طـ أبقف، وفقفؿا الضعػ الشديدة بخطف فؼال: هق مـ رواي

: وهذا الحديث مؿا يشفد لضعػف الشديد، وققل البخاري فقف ؾت:ق

اة فنهنا مـؽر ،«وأسحؼف»: وذلؽ ققلف فقف ،«مـؽر الحديث» : ٕن الحديث قد جدًّ

ومالؽ بـ ة صح مـ صرق طـد ابـ حبان والحاكؿ وغقرهؿا طـ كعب بـ طجر



 
ث»يف  0168

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
اهؾ ولذلؽ فؼد تس :ةالؿـؽرة بـحقه: دون هذه الزيادة الحقيرث وأبل هرير

 «!رواه الطرباين بنسـاد لقَّـ(: »2.283) «الرتغقب»يف  الؿـذري بؼقلف

رواه الطرباين، وفقف إسحاق » (:12/162ومثؾف أو أسقأ مـف ققل الفقثؿل )

 «-اهلل بـ كقسان، وفقف ضعػ بـ طبد

« فقف ضعػ: »ففذا لق ققؾ يف أبقف )طبد اهلل( لؽان فقف تساهؾ: ٕن ققلف

، بحقث يصح أن يؼال مثؾف يف راوي الحديث الحسـ، يشعر بلن الضعػ يسقر

طبد اهلل( لقس كذلؽ! ٕكف لؿ يقثؼف أحد إٓ مـ طرف بتساهؾف يف )و فؽقػ

التقثقؼ، فؽقػ والفقثؿل قال هذا التضعقػ القسقر فقؿـ اتػؼقا طؾك تضعقػف، 

ومـفؿ ابـ حبان كػسف الؿتساهؾ يف تقثقؼ أبقف: فلخشك ما أخشاه أكف أراد هبذا 

 .التضعقػ إب دون آبـ- واهلل أطؾؿ

طرفت مؿا سبؼ أن )طبد اهلل( هذا لؿ يقثؼف غقر ابـ حبان؛ فال يغركؽ  :تـبقف

وثؼف أبق و، ضعػف أبق حاتؿ» «:الؽاشػ»يف  ما جاء يف التعؾقؼ طؾك ققل الحافظ

 «.داود، والحاكؿ أبق أحؿد، وابـ حبان

ل مطبعل؛ فنن محؾف طؾك قـ الػاضؾقـ، أو خطفنكف سبؼ قؾؿ مـ الؿعؾؼَ 

 .التل قبؾ هذهة الترجؿ

 

* * *
  



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0171

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 

  «ةاىزصال اىٍهفص»ـىل  اىٍفيق اىسٌؼلٖ

 (1)-رخٍّ اهلل تفاىل- يدافؼ انب خجصى

ِعقػَ »يف  $ذكره الشقخ إلباين  طؾك طـد تعؾقؼف  (64.ص11ج) «ةالضَّ

ف وما القضقء: إٓ غػر اهلل لف ما تؼدم مـ ذكب ٓ يسبغ طبد: »(5536) حديث

 -«تلخر

 -مـؽر

حدثـا إسحاق ابـ  زوائده( طـ خالد بـ مخؾد: - 33)صأخرجف البزار 

دطا طثؿان بقضقء وهق  :حازم: سؿعت محؿد بـ كعب: حدثـل حؿران قال

فجئتف بؿاء: فغسؾ وجفف ويديف، فؼؾت:  ،ةباردة يف لقؾة يريد الخروج إلك الصال

 ملسو هيلع هللا ىلص اهلل فؼال: سؿعت رسقل الربد،ة شديدة حسبؽ: قد أسبغت القضقء والؾقؾ

 «- كعؾؿ أسـد محؿد بـ كعب طـ حؿران إٓ هذآ» :-- فذكره، وقال-يؼقل:

 .مـ رجال الشقخقـة وكالهؿا ثؼ قؾت:

 .اأيًض ة وإسحاق بـ حازم ثؼ

: فؼد تؽؾؿ فقف ,«الصحقحقـ» وإن كان مـ رجال,وخالد بـ مخؾد 
                                           

 طؾك ترجؿتف- لؿ أقػ (1)



 
ث»يف  0170

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 ساق بعضفا الذهبل أحاديث استـؽرها، وقدة وساق لف ابـ طدي طشر ،ةجؿاط

: وقال الذهبل فقف ،«صحقحف»يف  أحدها مؿا أخرجف البخاري :«الؿقزان»يف 

 «-..-عددتف يف مـؽرات خالد بـ مخؾدل« الجامع الصحقح»ة لقٓ هقبو»

يف  وأرى أكا أن هذا الحديث مـ مـؽراتف: فنن الحديث قؾت:

وما » :«قلفغقرهؿا مـ صرق طـ حؿران بف كحقه، ولقس فقف قو« الصحقحقـ»

 «-تلخر

وققل  «!رواه البزار بنسـاد حسـ»(: 1.95وطؾك هذا: فؼقل الؿـذري )

رواه البزار، ورجالف مقثؼقن، والحديث حسـ إن شاء » (:1.237الفقثؿل )

(: 15,16)ص« اختقار إولك»يف  ! ومثؾف ققل الحافظ ابـ رجب«!اهلل

 !«!إسـاده ٓ بلس بفو»

 ؾك ضاهر اإلسـاد، دون الـظر إلك ما يف متـف مـط امـفؿ جؿقعً  اإكؿا هق جريً 

التل ذكرهتا- وققل الفقثؿل أبعد طـ الصقاب: ٕكف صرح بتحسقـ متـ ة الـؽار

 !الحديث وسـده: فتـبف

بعد أن « ةالخصال الؿؽػر»يف  وقد أشار إلك ما ذكرت الحافظ ابـ حجر

وإلك أبل بؽر  ،«الؿسـد»و ،,ولؿ أره فقف,« الؿصـػ»يف ة طزاه ٓبـ أبل شقب

 ،«الصحقحقـ»يف  أصؾ الحديثو(: »14,15)صالؿروزي، والبزار، فؼال 

 «-وما تلخر: »لؽـ لقس فقف

يف ة ف شقاهد كثقرل» :وخػل هذا طؾك الؿعؾؼ الدمشؼل طؾقف؛ فؼال



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0171

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 !«!وغقرها باختالف بعض ألػاضفة األصقل الست

عؾؿ أن تؾؽ طـ أكف لؿ ي فضاًل  ،ةالحافظ الؿذكقرة فؾؿ يتـبف إلشار قؾت:

 !ةالشقاهد ضد الحديث، ولقست لف: ٕهنا كؾفا لقست فقفا الزياد

 

 

 مت

 -إى شاء اهلل تعاىل- ويليه

 يف  $ كشف اللثام عوي ذكرهن األلباين»

 .«هي املعاصريي األعالم «ةالصحيح السِّلْسِلَة»

 

 

 

* * *
  



 
ث»يف  0172

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

  

 فٓصس اىٍٔطٔـات

 5 ---------------------------------------------------------------------- الؿؼدمة

 48 ------------------------ ,طػا اهلل طـف,طبد اهلل الَحبشل الَفَرري  كزيؾ دمشؼ 

 59 ------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الؿدطق محؿد زاهد الؽقثري  

ْقخ مفدي حسـ الشاْهجفاكبقري  73 ---------------------------------------- الشَّ

 85 --------------------------------------- ,طػا اهلل طـف,أبق إطؾك الؿقدودي 

 96 ----------------------------------- ُمسقؾِؿة الفـد:  مقرزا غالم أحؿد الؼادياين

ديؼ الُغؿاري  153 ------------------------------------ طبد اهلل بـ محؿد بـ الصِّ

ْقخ الصقيف:    117 - إبراهقؿ  الؼاوقجل الحسـل إزهريمحؿد بـ خؾقؾ بـ الشَّ

ْقخ مـصقر طؾل كاصػ إزهري   126 -------------------------------- $الشَّ

ث  أحؿد محؿد شاكر  ْقخ الؿحدِّ  139 -------------------------------- $الشَّ

 149 ------------------------ «تعالقؿ اإلسالم»طبد الغـل حؿادة  صاحب كتاب 

 156 ------------------------------ الشقخ:  محؿد بـ يقسػ الحسقـل البـقري



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0173

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 175 ---------- ,طامؾف اهلل بؿا يستحؼ,الحسقـ الؿظػر الشقعل   الؿدطق:  طبد

 181 -------------------------------------- $محؿد كسقب الرفاطل الشقخ:  

ْقخ الؿحدث: حؿاد   189 ---------------------------------- $إكصاري الشَّ

ث  طبد الرحؿـ بـ يحقك الُؿعؾِّؿل القؿاين  مة الؿحدِّ ْقخ العالَّ  267 ---- $الشَّ

ْقخ الؿحؼؼ  حسقـ سؾقؿ أسد الداراين  289 --------------------------------- الشَّ

ْقخ الؿحدث  حبقب الرحؿـ إطظؿل   299 --------------------------$الشَّ

 315 ---------------------------------------- الؿعطل أمقـ قؾعجل الدكتقر طبد

ار«  الؽامؾ»محؼؼ   323 -------------------------- ٓبـ طدي الدكتقر سفقؾ زكَّ

 342 ----------------- ,طػا اهلل طـف,طز الديـ بؾقؼ «:  مـفاج الصالحقـ»مملػ 

 349 -------------لؾطرباين:  الدكتقر محؿقد الطحان« الؿعجؿ إوسط»محؼؼ 

 366 ---------- $إستاذ: طزت طبقد الدطاس «  الشؿائؾ الؿحؿدية»محؼؼ 

 374 --- الؿدطق شرف حجازي الؿصري«  ؾؿ الطقبصحقح الؽ»الؿعؾؼ طؾك: 

 382 ----------------------------------------- السالم تدمري الدكتقر  طؿر طبد

 395 ------------------------------------------ الؿـعؿ أحؿد الدكتقر: فماد طبد

ْقخ الػاضؾ.محؿد سعقد طؿر إدريس  456 --------------------------------- الشَّ

ْقخ الدكتقر  طبد  412 ------------------- $اهلل بـ دهقش  الؿؾؽ بـ طبد الشَّ



 
ث»يف  0174

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
ْقخ طبد  425 ---------------- هـ(1382)ت:   $الحل بـ محؿد الَؽتَّاين  الشَّ

ْقخ محؿد الغزالل   433 -------------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الشَّ

 471 -------------------------------- $عزيز طؿرو ال الدكتقر محؿد بـ طبد

 474 ------------------------------------- لدكتقر: طبد الػتاح أبق غدة الؽقثريا

ْقخ فضؾ اهلل الجقالين   479 ------------------------------------------- $الشَّ

 484 -------------------------------------------- ,طػا اهلل طـف,أحؿد الغؿاري 

 493 -------------------- ,رحؿف اهلل وغػر اهلل لف ,الدكتقر أحؿد سعد حؿدان  

ْقخ أحؿد طبد  496 ---------------------------- $الرحؿـ البـا  الساطايت  الشَّ

 554 ------------------------------------------ الدكتقر الػاضؾ.كقر الديـ طرت

 511 -------------------------------- طزيز اهلل العطاردي«  تاريخ قزويـ»محؼؼ 

ْقخ الػاضؾ. حسـ أمقـ الؿـدوه يقسػ الزهقري     513 ----- ,طػا اهلل طـف,الشَّ

ْقخ الؼرضاوي   519 ------------------------------------ -طػا اهلل طـا وطـف,الشَّ

ْقخ الػاضؾ زهقر الشاويش    523 ------------------------ ,رحؿف اهلل تعالك,الشَّ

 528 ------------------------------------- الدكتقرة السقداكقة: سعاد الخـدقاوي

ْقخ طبد  535 ------------------------------------------ الؼدوس محؿد كذير الشَّ

 545 -------------------- الدكتقر محؿد سعقد رمضان البقصل  طػا اهلل طـا وطـف



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0175

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 552 ----------------------------- الحسقـ شرف الديـ الؿقسقي الشقعل  طبد

 565 ------------------------- اهلل الفؾقؾ العزيز بـ طبد اهلل طبد الشقخ:  أبق طبد

 562 ---------------------------------------------- ضػر أحؿد العثؿاين التفاكقي

ْقخ خؾقؾ الؿقس  566 ------------------------------------------------------- الشَّ

يؼ حسـ خان  ْقخ العالمة.صدِّ  567 ---------------------------------- $الشَّ

 569 ------------------------------------------------------- سقد كسروي حسـ

ْقخ العالمة.طبد اهلل بـ زيد آل محؿقد    572 ------------ ,رحؿف اهلل تعالك,الشَّ

 575 ----------------------------------- $إستاذ الػاضؾ.مصطػك الزرقا 

 579 -------------- قخ العالمة الؿحدث الػاضؾ. سعد آل ُحؿقِّد  حػظف اهللالش

 595 ---------- العؾل طبد الحؿقد الدكتقر طبد«  أمثال أبل الشقخ»الؿعؾؼ طؾك 

 594 ---- $المة محؿد بـ إبراهقؿ  مػتل الؿؿؾؽة السعقدية سابًؼا الشقخ الع

 598 ------------------------------------- الؿجقد السقسقه الشريف الدكتقر طبد

 598 -------------------------------- ,عالكرحؿف اهلل ت,الشقخ محؿد أبق ُزهرة 

 598 --------------------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ محؿد الغزالل 

 598 ------------------------------------------ الدكتقر الػاضؾ مصطػك الزرقا

 599 ----------------------------------- الدكتقر تقفقؼ الشاوي طػا اهلل طـا وطـف



 
ث»يف  0176

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 656 --------------------------------------- $الشقخ.محؿد مـقر الدمشؼل 

 659 ----------------------- $كر الشقخ إستاذ. أبق ففر محؿقد محؿد شا

 614 ------------ ٕبل طبقد« فضائؾ الؼرآن»محؿد كجايت جقهري  الؿعؾؼ طؾك 

 617 --------------------------------- $الشقخ العالمة.محؿد حامد الػؼل 

 622 ------------------------------------------ $الشقخ الػاضؾ.سقد سابؼ 

اس   628 -------------------------------- $الشقخ الػاضؾ.محؿد خؾقؾ هرَّ

 628 ---------------------------- َبـََّؽة الؿقداينالشقخ الػاضؾ.حسـ مرزوق َح 

 632 ------------------------------------- الدكتقر الػاضؾ.أكرم ضقاء العؿري

 639 --------------------------------- الشقخ أبق القفاء محؿد مصطػك الؿراغل

 642 -------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ محؿد أكقر شاه الؽشؿقري  

 646 ------------------------------ $الشقخ محؿد بـ طؾل الـقؿقي الحـػل 

 653 ------------------------ قخ: أبق الحارث طؾل بـ حسـ بـ طؾل الحؾبلالش

 657 ----------------------------------------- محؿد الحسقـ آل كاشػ الغطاء

 662 ------------------------------- الشقخ الػاضؾ.وصل اهلل بـ محؿد طباس

 666 ---------------------------------------- الشقخ مصطػل العدوي حػظف اهلل

 675 ------------------------------ الؼاضل الشقخ محؿد أحؿد كـعان حػظف اهلل



 
َتاِِن  نؼف اىيحام 0177

ْ
ى
َ
 $ـٍَ ذنصًْ األ

 673 ----------------------- «التؿفقد»ػاضؾ. محؿد التائب السعقدي  محؼؼ ال

 675 ------------------------------------- $العزيز بـ باز  الشقخ اإلمام طبد

 681 ------------ ,عالكرحؿف اهلل ت,الؽاتب وإديب.رشدي الصالح مؾحس  

 683 --------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ العالمة أبق الطقب العظقؿ آبادي  

 687 ------------------------------------- ,غػر اهلل لف,الدكتقر.فاروق حؿادة 

 695 ------------------ ,رحؿف اهلل تعالك,العالمة الشقخ  بديع الديـ الراشدي 

 697 --------------- ,طػا اهلل طـف,محؿقد إبراهقؿ زايد «  السقؾ الجرار»محؼؼ 

 751 ----------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الدكتقر.محؿد قؾعجل 

 755 ----------------- الرحؿـ ابـ مؼبقل إهدل القؿاين الشقخ  محؿد بـ طبد

 757 ------------------- القهاب مفقة الجزائري الؿالؽل خ  أبق محؿد طبدالشق

 716 ------------------- ,طػا اهلل طـف,القاحد  الػاضؾ الؿحؼؼ. مصطػك طبد

 718 ---------------------------------------- $الشقخ العالمة.أحؿد شاكر 

 718 ----------------------------------- ,غػر اهلل لف,الشقخ.حسقـ سؾقؿ أسد 

 721 --------------------- $الؿػتل العام لألردن الدكتقر  كقح طؾل سؾؿان 

 725 ------------------------------------ $الباقل  إستاذ.محؿد فماد طبد

 725 ------------------------------------- $إستاذ الشقخ.زهقر الشاويش 



 
ث»يف  0178

َ
ِف٘ف

َّ
ث اىظ

َ
ِعي
ْ
ي  ٌَ اىٍفارصني األـالم «اىعِّ

 
 725 -------------------------- ,تعالك رحؿف اهلل,إستاذ الدكتقر.الؿرطشؾل 

 729 --------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ العالمة. ِحُؿقد التقيجري 

 732 -------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ العالمة.محؿد إمقـ الشـؼقطل  

 737 ------------------------ ,طػا اهلل طـف,الرحؿـ العؽ   الؿحؼؼ.خالد طبد

 737 ------------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الؿحؼؼ.مروان سقار 

 742 ---------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الؿحؼؼ.يقسػ البدري 

 742 ----------------------------- ,طػا اهلل طـف,الدكتقر.محؿد أحؿد طاشقر 

 746 ------------- ,غػر اهلل لف,الؾطقػ   طبدالؾطقػ بـ إبراهقؿ آل  الشقخ طبد

 751 -------------------- ,غػر اهلل لف,الرحؿـ آل بسام   اهلل بـ طبد الشقخ طبد

 764 --------- ,طػا اهلل طـف,سقد كسروي حسـ «  الؿؼصد العؾل»الؿعؾؼ طؾك 

 764 ------------------------------ ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ الدكتقر إطظؿل 

 764 ------------ ,غػر اهلل لف,حسقـ سؾقؿ أسد « مسـد أبل يعؾك»الؿعؾؼ طؾك 

 775 ------------------------------- ,هداه اهلل,الؽاتب.محؿقد سعقد مؿدوح 

 775 ----------------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ.شعقب إركموط 

 775 -------------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ.طبد الؼادر إركموط 

 777 -------------------------------- ,غػر اهلل لف,الػاضؾ.محؿقد أحؿد مقرة 
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 781 ------------------- $البفقيت الحـبؾل  الشقخ العالمة  مـصقر بـ يقكس

 786 ------------ $الشقخ العالمة الؿحدث. طبد الؼادر حبقب اهلل السـدي 

 794 ------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الؽاتب.محؿد أديب كؾؽؾ 

 852 --------------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,إستاذ.طز الديـ التـقخل 

 852 ------------- ,رحؿف اهلل تعالك,اهلل بـ حؿقد السالؿل العؿاين  الشقخ طبد

 852 ---------------------- الشقخ أحؿد بـ حؿد الخؾقؾل الؿػتل العام لؾسؾطـة

ِرْكؾل   853 --------------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,العالمة َخقر الديـ الزِّ

 815 ------------------ ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ العالمة. إسؿاطقؾ إكصاري 

 813 ----------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,اهلل الدويش  الشقخ العالمة  طبد

 818 ----------------------------- $المة مؼبؾ بـ هادي القادطل الشقخ.الع

 822 ----------------------------- الجبار الػريقائل الرحؿـ بـ طبد الشقخ طبد

 829 ----------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ. محؿد إمقر الؽبقر الؿالؽل 

 833 --------- إسؿاطقؾ حؼل بـ مصطػك آستاكبقلل  الحـػل الخؾقيت الصقيف

 835 ----------------------------------- $الشقخ.محؿد زكريا الؽاكدهؾقي 

 836 ------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ.محؿد حبقب اهلل الشـؼقطل 

 836 ------------------------- الشقخ.محؿد إسؿاطقؾ اإلسؽـدراين غػر اهلل طـف
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 845 ------------ ,غػر اهلل لف,الؾطقػ بـ أحؿد  الشقخ الػاضؾ. ططاء بـ طبد

 853 ------------------------ ,غػر اهلل لف,الؿحؼؼ.السعقد بـ بسققين زغؾقل  

 856 ------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,محؿد جؿقؾ زيـق  الشقخ الػاضؾ.

 865 -------------------------- ,غػر اهلل لف,الدكتقر.محؿد إبراهقؿ الحػـاوي 

 864 -------------- , تعالكرحؿف اهلل,الؿعقد خان  الشقخ الػاضؾ. محؿد طبد

 869 ------------------------ الشقخ العالمة. ربقع بـ هادي الؿدخؾل حػظف اهلل

 874 ------------------ ,غػر اهلل لف,محؿد بـ سعقد البخاري  .الشقخ الدكتقر

 877 ------------------------------- الشقخ محؿد شؽقر محؿقد الحاجل أمرير

 883 ---------------------- ,غػر اهلل لف,الشقخ الػاضؾ. محؿد كاصر العجؿل 

 887 ------------------------------------------ الؿدطق.أحؿد الزطبل الحسقـل

 951 ---- ,رحؿف اهلل تعالك,اهلل آل ثاين  الشقخ الػاضؾ. أحؿد بـ طؾل بـ طبد

 955 -------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,« ـد ابـ أبل شقبةمس»الؿعؾؼ طؾك  

 958 ------------------------------------------ صاحب مؼالة.مبايعة الؿقضػقـ

 911 ---------------------------------- ,طػا اهلل طـف, طدكان بـ محؿد العرطقر

 922 ------------------------------ ,طػا اهلل طـفا,الؽاتبة.رغداء بؽقر القاقتل 

 922 ---------------------------------------------- «تحرير الؿرأة»مملػ كتاب 

http://majles.alukah.net/newreply.php?do=newreply&p=869029
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 935 --------- ,رحؿف اهلل تعالك,خ الػاضؾ.محؿد محؿقد صالح الؿدين  الشق

 932 ------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الشقخ محؿد طؾل الصابقين 

 932 ---------------------------- ,اهلل طـف طػا,الشقخ محؿد الغزالل الؿصري 

 935 ----------------- ,غػر اهلل لف,الشقخ الػاضؾ. طبد الرحؿـ محؿد طثؿان 

 938 --------------------------------- ,طػا اهلل طـف,الدكتقر.إسؿاطقؾ مـصقر 

 945 ---------------------------------------- الؿـان الجبالل الشقخ.حسان طبد

 943 ----------------------------------- ,غػر اهلل لف,الدكتقر.إبراهقؿ الؼقسل 

 947 -------------------------- لػاضؾ العالمة. جاسؿ الػفقد الدوسريالشقخ ا

 956 -------------------- ,غػر اهلل لف,اهلل طؾل رضا  الشقخ الػاضؾ. طؾل طبد

 963 ------------------------------------- الدكتقر.طبد الفادي التازي الؿغربل

 966 ----------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الدكتقر.صالح الديـ الؿـجد  

ضاهرة اإلرجاء يف »مملػ كتاب   ,غػر اهلل لف,الدكتقر سػر الحقالل 

 968 --------------------------------------------------------- «الػؽر اإلسالمل

 985 ---------------- ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ الؿحدث. إرشاد الحؼ إثري 

 983 ------ ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ العالمة  الؿحدث رضاء اهلل الؿباركػقري 

 985 ---------------------- ,رحؿف اهلل تعالك,إستاذ الشقخ. أحؿد الشـؼقطل 
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 987 ------------ ,رحؿف اهلل تعالك,الخالؼ أبق ذر   الػاضؾ الشقخ.صربي طبد

 991 ----------------------------------------- الؿقجقد الشقخ طادل أحؿد طبد

 991 ----------------------------------------------- الدكتقر أحؿد محؿد صقرة

 991 ------------------------------------------------ الشقخ طؾل محؿد معقض

 991 ------------------------------------------ الغـل الجؿؾ الدكتقر أحؿد طبد

 993 ------------------ ,غػر اهلل لف,الشقخ الػاضؾ. أحؿد بـ مقريـ البؾقشل 

جامع ففارس »مملػ  ,غػر اهلل لف,الشقخ الػاضؾ.حسقـ إبراهقؿ زهران 

 996 -------------------------------------------------------------------«الثؼات

الؿؿـقع »مملػ كتاب   ,غػر اهلل لف,الشقخ.سطام بـ طائض الحري  

 1555 ---------------------------------------------- «والجائز يف أحؽام الجـائز

 1552 --------------------- ,غػر اهلل لف,الشقخ أبق طبقة ففقؿ إزهري الؾبـاين  

 1555 ------------- الشقخ الػاضؾ.طبد اهلل بـ حؿد الؾحقدان  حػظف اهلل تعالك

 1559 ------ لألصبفاين« الرتغقب والرتهقب»أيؿـ بـ صالح بـ شعبان محؼؼ  

 1513 --------------- ,حػظف اهلل,محؿد كعقؿ العرقسقسل «  التقضقح»محؼؼ 

 1516 - ٓبـ أبل الدكقا« الغقبة والـؿقؿة»الؼادر ططا الؿعؾؼ طؾك   مصطػك طبد

الشقخ الؿحدث.أبق «  كظؿ الؿتـاثر يف الحديث الؿتقاتر»مملػ كتاب  
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 1525 ----------------------------------- $الَؽتَّاين  اهلل محؿد بـ جعػر طبد

جامع إخبار وإققال »الرزاق الرطقد  مملػ كتاب  الدكتقر محؿد طبد

 1524 ----------------------------------------------------- «يف الؿسقح الدجال

اإلشاطة ٕشراط »الربزكجل  مملػ كتاب محؿد بـ رسقل الحسقـل 

 1527 -----------------------------------------------------------------«الساطة

 ,رحؿف اهلل تعالك,الشقخ الدكتقر  محػقظ الرحؿـ زيـ اهلل السؾػل  

 1531 ------------------------------------------------ «طؾؾ الدارقطـل»محؼؼ 

 1535 --- ٓبـ حجر« أصراف الؿسـد»الشقخ الدكتقر.زهقر بـ كاصر الـاصر محؼؼ  

 1538 -- ,طػا اهلل طـف,ٓبـ أبل الدكقا. مجدي فتحل السقد « إهقال»محؼؼ 

 1545 ---- ,طػا اهلل طـف,الدكتقر. أكقر محؿقد زكايت   « الؿعرفة»الؿعؾؼ طؾك 

الشرح »محؼؼ   ,طػا اهلل طـف,أبق رشقد   $صفر الشقخ إلباين 

 1544 ----------- $لُعؽربي ٓبـ بطة ا«  واإلباكة طؾك أصقل السـة والدياكة

 1548 --------- «مػتاح كـقز السـة»الؿستشرق الفقلـدي فـسـؽ  مملػ كتاب 

 1551 ------------,غػر اهلل لف,الشقخ الػاضؾ الدكتقر. باسؿ فقصؾ الجقابرة 

إيضاح الدٓٓت يف »الؿدطق.أحؿد راتب حؿقش محؼؼ  كتاب الـابؾسل 

 1557 --------------------------------------------------------- «سؿاع أٓت
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 1562 --- ,رحؿف اهلل تعالك,اهلل الؿرطشؾل   الشقخ إخ الػاضؾ.يقسػ طبد

 1564  ٓبـ السـل.بشقر محؿد طققن«  طؿؾ الققم والؾقؾة»محؼؼ  

 1567 ----------   حػظف اهللالشقخ. طبد الؿصقر بـ محؿد كاصر الديـ إلباين

 1571 --- ٓبـ طدي  بنشراف لجـة مـ الؿختصقـ بنشراف الـاشر«  الؽامؾ»محؼؼق 

 1575 ----- ٕبل داود السجستاين« سقؾالؿرا»طبد العزيز طز الديـ السقروان  محؼؼ 

لؾحافظ الذهبل، وهؿا:  محؿد «  الؽاشػ»الؿعؾؼان الػاضالن طؾك 

 1577 ------------------------------------------------- طقامة وأحؿد الخطقب

 رحؿف ,لؾحافظ ابـ حجر «  الخصال الؿؽػرة»طؾك الؿعؾؼ الدمشؼل 

 1585 -------------------------------------------------------------- ,اهلل تعالك

 1583 ---------------------------------------------------- ففرس الؿقضقطات
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